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إهداء

خالد  د/أمحد  اب  العرّ العريب،  الوطن  يف  الرعب  قطب  إىل  إهداء 
توفيق..

أستاذي ومعلمي األول، فلواله ملا عرفت يوما ماهو النكرومانرس، 
وال من يكون لوسيفر أو اجلاثوم أو الثاقوبة أو ليلث أو حتى الرجل 
العث، وإن سألني أحد قبل أن أبدأ يف القراءة له عن كنه هذه األشياء، 

لرشحت له أقرب صيدليه ليسأل فيها عنها!!
فبقدر ما تعلمته منه..

بقدر ما أحبه..
د/ أمحد خالد توفيق..

بكل احلب واالحرتام.. أهدي لك هذا الكتاب..
فإن قرأته، فأمتنى أن أكون تلميذا بارا..

الناس أين تلميذك  وإن مل حيالفني احلظ ومل تقرأه، فيكفي أن يعرف 
ا وكفى هبذا رشفً

حتياتــــــي!
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إهداء من نوع خاص

وأخي  معها  أتعامل  التي  الدار  مدير  املرصي“  ”حممد  إىل  إهداء 
األكرب..

النارشة  الدار  فيها كاتب كتابه ملدير  التي هيدي  املرة األوىل  ربام هي 
هلذا الكتاب، وربام هي املرة األلف..

حقا ال أملك فكرة!
الكتاب  بعض  رسمها  التي  الدار  مدير  صورة  غري  أنه  يكفي  ولكن 
الكبار يف نظري، فقد كنت أختيل مدير الدار دائام شخصا وقحا مدلال 
متغطرسا أمحق مدعيا سمجا لزجا مضلال أخرق غبيا وصوليا انتهازيا 

متسلطا متحذلقا!
ا.. ولكنه غري هذه الصورة يف نظري متامً

دوما  أختيلهم  فقد كنت  الدور،  مديري  وباحلديث عن خيااليت عن 
ا يف قبو مظلم داخل تابوت، ويستيقظون ليالً  ينامون هنارً أشخاصا 
بمسامهم  أو  معهم،  يعملون  الذين  تاب  الكُ دماء  من  كوبا  لريتشفوا 
ارتشاف  عىل  جيرس  مل  اللحظة  هذه  وحتى  احلقيقة  يف  ولكنه  لدهيم، 
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نقطة دم واحدة مني!
ولكن من يضمن األيام!

أقول  أن  جيب  حقه،  حق  ذي  كل  وبإعطاء  املزاح،  عن  ا  بعيدً ولكن 
الرواية  هلذه  كتابتي  من  انتهيت  حتى  جنب  إىل  جنبًا  معي  وقف  إنه 
التي تقرأها اآلن، وتابع معي يف كتابتها فصال بفصل دون كلل وال 
يفيد  ”لن  املعتاد  بمربره  فقرات  من  مسحه  عام  وبالتغايض  ملل، 
الفقرة مثل عدمه“ ويرتكني أستشيط غضبًا، ولكنه من  وجود هذه 
أكثر األشخاص الذين ساعدوين يف مشواري يف درب األدب، وهو 

السبب يف خروج هذه الرواية هبذا الشكل!!

محمد المصري

بكل حب وتقدير..

تحياتي الخاصة..
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د / أحمد خالد توفيق
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(١)

مقدمة

نكرومانرس  ”حكاية  اقتنيتم  قد  كنتم  إن  معي،  الثانية  رحلتكم  إهنا 
.. “وقصص أخر

وإن مل يكن، فهي رحلتي األوىل معكم..
لن أضيع الوقت يف مقدمات ال طائل منها..

سواء كانت هذه رحلتك األوىل معي أو حتى األلف..
يكفي أنك موجود اآلن تقرأ هذه السطور!

ولكن جل ما أمتناه أال تكون هذه رحلتك األخرية معي!
هيا..

ا شارع الطاحونة امللعونة! سندخل معً
نعم..

سنسري يف تلك املنطقة، حتى ندخل إىل مبنى الطاحونة!
ربام حتظى بمقابلة أحد املذؤوبني!

أو تنادي اسمك بأعذب أصواهتا النداهة!
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وربام تقع يف قبضة املينتور!
أو تركض خلفك مجاعة من الزومبي!

وربام جيثم عىل صدرك ويطبق عىل نفسك اجلاثوم!
أو تلثمك الثاقوبة أو الماستو!

ال تفرح بقبلتها كثريا..
فقبلة منها قد تكلفك حياتك!

! ولكن كل هذا هنيّ
فقط احرتس من مصايص الدماء!

وجتنب االحتكاك بإبراكسس!
وحذار حذار أن تقابل لوسيفر!

هل تشعر باخلوف!
هل تفعم أنفاسك تلك الرائحة الكرهية!

ال هيولنّك املنظر..
وال تتقزز من الرائحة..

فقط اترك اخلوف، والتقزز وكل تلك األحاسيس يف اخلارج واقرتب..
ا الرس.. اقرتب لنكتشف معً

فقط إن كنت تقدر!
وإن مل تستطع فال إثم عليك..
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ولكنك ستفقد الكثري من املتعة، ولربام يقتلك الفضول..
هل ستأيت؟؟

حسنًا..
لقد حسمت أمرك باملجئ إذن..

إنه ال مكان  ا، وال داعي ألن أقول  لنبدأ رحلتنا يف ثغرة لوسيفر معً
هنا لألطفال!

* * * *



ثغرة لوسيفر

10

(٢)

عائلة السملوتي

باملطاحن حتى وقت  التي كانت تعج  القرية  ”املضاربة“، تلك  قرية 
ليس بالقريب.. ولكن هذا االسم ال يعرفه سو األجداد، فقد تغري 
اسمها يف القر املجاورة إىل قرية ”الطاحونة“ ألسباب ستعرفها يف 

السطور القادمة..
قرية هادئة.. أو كانت، حتى جدت الظروف وتغريت األحداث..

قرية منغلقة عىل أهلها كام تنغلق األصداف عىل القواقع..
قرية منعزلة عن مجيع القر املجاورة..

قرية مرعبة كاجلحيم..
كئيبة كالظالم..

حزينة كالقبور..
إهنا قرية الطاحونة امللعونة..

فكيف هلا أن تكون!
القرية.  تلك  يف  املوجودة  الطواحني  آخر  السملويت  طاحونة  كانت 
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األزل.  قديم  منذ  القرية  أسياد  أجداده،  عن  السلمويت  حممد  ورثها 
ساكنة  صغري..  كجرو  بريئة  طاحونة..  كأي  راقدة  الطاحونة  كانت 

كربكة راكدة..
ولكن طقوس تشغيلها مل تكن كأي طاحونة، أو كأي يشء يذكر، فقد 
السملويت  عائلة  الطاحونة من  تلك  يُلقي صاحب  أن  العرف   جر
ببرشي من معاقي القرية ومتسوليها كل عام، ويدير الطاحونة، فيفرم 
حلمه ويفتت عظامه يف الطاحونة كل عام، لكي ”يزفرها“ كام تدعي 

عائلة السملويت..
وقف  بعدم  الوصايا  تورث  ولكن  أحد،  يعرفه  ال  هذا  وراء  والرس 
تزفر  ومل  عام  مر  إن  بالوعيد  التهديد  مع  لالبن،  األب  من  العملية 

الطاحونة بدماء برشية..
يالبشاعة املشهد وأنت تقود أحد البرش، لتضعه يف طاحونة وتديرها، 
مكممي  األيدي  مكبيل  السنوية،  التضحية  يشاهدون  القرية  وأهل 
اجلبارة،  العائلة  تلك  جتاه  فعل  أي  إظهار  عىل  قادرين  غري  األفواه، 
قباه من تِلكَ  مد عُ فهم يعرفون أن أي فعل سيكون له رد فعل لن حتُ
عارض يف الطاحونة.. لذلك، فالصمت  العائلة، ولربام يضعون كل مُ

هو املالذ األخري!
صمت أهل القرية عىل أفعال تلك العائلة يف بؤساء القرية املعاقني. 
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وإن  حتى  متسولني..  كانوا  وإن  حتى  معاقني..  كانوا  وإن  فحتى 
ينتمون للقرية بحق.. ولن يرىض  كان ال أهل هلم وال نسب.. فهم 
الشيطان نفسه بأن تذهب دماؤهم هبذا الشكل سد.. ولكن عائلة 

السملويت ترىض هبذا بدماء باردة!
صمت أهل القرية دام، حتى ورث حممد الطاحونة.. فلم يرث حممد 
ف  جربوت عائلته، ومل يكن له نصيب أجداده وأبائه من القوة. ضعْ
شخصيته أتى عىل القليل الباقي من هيبته، فحان وقت اخلروج من 
ا  طور الصمت، والدخول يف طور االعرتاض، فطور التنمر، وأخريً
تلك  بطش  يوقفوا  أن  وقرروا  عليه،  القرية  أهل  فثار  الثورة،  طور 

العائلة..
كثرت األقاويل حول هناية هذه العائلة، فالبعض يقول إهنم طردوا 
حممدا وأهله رش طردة من القرية، ومن وقتها مل تطأ أقدامهم أرض 
وضعوا  إهنم  يقول  اآلخر  والبعض  أثر..  أي  هلم  يظهر  ومل  القرية، 
منه  قيَ  الذي طاملا سُ الكأس،  نفس  ليتجرع من  الطاحونة  حممدا يف 
ه، وفر الباقي من تلك العائلة  أهل القرية التُعساء عىل يد آبائه وأجدادِ

اللعينة إىل أرايض اهللا الواسعة، حتى ال يطوهلم ما طال حممدا..
والقليل يقول إهنم اعتصموا مجيعا، وألقوا بالعائلة بأكملها يف تلك 

الطاحونة!
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القصص كثرية واألقاويل أكثر، ولكن احلقيقة ال يعرفها إال من عاش 
هذا العرص. ولكن ما يعرفه اجلميع، أن الطاحونة بعد عام من ثورة 

القرية مل تعد كام كانت من قبل..
مل تعد تلك الطاحونة بريئة..

سِ تلك الطاحونة صامتة.. مل متُ
مل تصبح تلك الطاحونة ساكنة..

مل تلبث عىل حاهلا بعد الثورة أبدا..

* * * *
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(٣)

الطاحونة الملعونة

من  القِدم  شاهبا  ولكن  ساكنة،  مكاهنا  يف  راقدة  الطاحونة  الزالت 
الزمن، فقد توقف استخدامها متاما منذ زمن سحيق، وآثار  عوامل 
الزالت  الزمن  مرور  مع  األسود  اللون  إىل  حتولت  التي  الدماء 

موجودة، لتضع للرعب بصمة عىل الطاحونة..
ربام كانت دماء حممد وعائلته، ولربام كانت دماء ضحايا العائلة..

ال أحد يعلم..
ولكن الطاحونة مل تعد عىل حاهلا، فقد صارت «الطاحونة ملعونة»!

إليها،  النظر  يتحاشون  وهم  جانبها،  من  ا  هنــارً يمرون  الناس 
كانت  ما  حول  واحلكايات  األساطري  وحيكون  عنها،  ويتهامسون 
القرية  أهل  ثورة  قصة  وعن  القرية،  أهايل  يف  السملويت  عائلة  تفعله 
عليهم ومرصع حممد، وعن حتول حال الطاحونة من بعد تلك الثورة 

اللعينة..
ليالً ؛ ألهنا فرضت حظر  الطاحونة  ال جيرؤ أحد أن يمر من منطقه 
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أمجع  ولكن  الطاحونة،  تلك  حول  كثرت  القصص  لييل..  جتوال 
 .. ليالً مرعبة  أصواتا  تصدر  أهنا  اجلميع  وأمجع  ملعونة،  أهنا  اجلميع 
م أنه يسمع  زِ وأمجع اجلميع أهنا مسكونة.. وكل من هو قريب منها جيُ

.. أصوات رصاخ تصم اآلذان كل ليلة، يف التاسعة مساءً
البعض يقول إن تلك األصوات أصوات ضحاياه، والبعض اآلخر 
يقول إهنا أصوات حممد وعائلته غري الراضية عن طريقة موهتا وانقطاع 
نسلهاـ وأرسلت «عفاريتها» لكي تنتقم من أهل القرية. وهذه الفكرة 
هي السائدة والتى يقشعر هلا بدن أشجع شجعان القرية.. فظنهم أنه 
سيأيت يوم خترج فيه تلك العفاريت من طور األصوات، لتنتقم من 

القرية بأرسها!
يثرثرن، واألطفال حيكون خياالهتم عن  والنساء  يتحدثون،  اجلميع 
منا الغولة» تسكنها، ويرافقها «أبو رجل مسلوخة»  الطاحونة، وأن «أُ

السكن، وحتى الرجال هيابون املكان كام هيابون الطاعون..
ال أحد يعرف القصة احلقيقية، ويف كل احلاالت، ومع كل القصص، 
كان مرور أي طفل من منطقة الطاحونة كفيال بأن متزق والدته يديه 

بالسياط.. هذا إن عاد إىل والدته حيا..
فرضت حظر التجوال الدائم عىل األطفال، فصارت بالنسبة لألطفال 
منطقه حمرمة.. واجلو حول الطاحونة ال يغريك من األساس بأن متر 
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من تلك املنطقة، لذلك مل حيدث -كام هو معتاد أن حيدث يف أغلب 
من  جمموعة  أو  الطاحونة،  منطقة  عند  من  طفل  يمر  أن  القصص- 

املشاغبني يدخلون يف مبنى الطاحونة ليلهوا، وما إىل ذلك..
باملكان مظلام حتى  املكان، وتشعر  السوداء منترشة بكثرة يف  القطط 
يف النهار، وكأن ضوء الشمس ال يصل كليًا إىل تلك املنطقة، وكأنه 
برائحة  تذكرك  الطاحونة  من  املنبعثة  الروائح  اآلخر.  هو  خيشاها 
يف  الرهبة  تبعث  ولكنها  كنهها،  تدري  ال  برائحة  ممزوجة  الكربيت 
الدم  حوهلا  املنترش  املرعب،  الطاحونة  شكل  عن  ناهيك  الضلوع، 

اجلاف، الذي حتول من األمحر إىل األسود..
ابا باملعنى احلريف للكلمة.  هّ األساطري زادت من رهبة املكان، فصار مُ
ولكن دعنا نُلقي كالم الناس جانبًا، ونر ماذا وراء تلك الطاحونة 
كل  برشيًا  هبا  تلقي  السملويت  عائلة  جعل  الذي  الرس  وما  امللعونة، 

عام!
ا كام يقولون (كي «يزفروها»)، أم للرواية جانب آخر؟! أحقً

إن الرس رهيب.. أقو من أن يصدق! والناس لو كانوا يعلمون ماذا 
تقدم هلم هذه العائلة -عائلة السملويت - بإلقائها املعاقني -الذين ال 
الطاحونة كل شهر، لشكروهم بدالً  التسول- يف تلك  قيمة هلم إال 

من أن يقتلوهم.
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يوم..  ذات  الثمن  سيدفعون  أحفادهم  أحفاد  أو  أحفادهم  اآلن، 
ا بحق! وسيدفعونه باهظً

ا!.. وربام هذا اليوم قريب.. أو ربام قريب جدً
قاب قوسني أو أدنى!

هيا..
ا شارع الطاحونة امللعونة! سندخل معً

نعم..
سنسري يف تلك املنطقة حتى ندخل إىل مبنى الطاحونة!

ربام حتظى بمقابلة أحد املذؤوبني!
أو تنادي اسمك بأعذب أصواهتا النداهة!

وربام تقع يف قبضة املينتور!
أو تركض خلفك مجاعة من الزومبي!

وربام جيثم عىل صدرك ويطبق عىل نفسك اجلاثوم!
أو تلثمك الثاقوبة أو الماستو!

ال تفرح بقبلتها كثريا..
فقبلة منها قد تكلفك حياتك!

! ولكن كل هذا هنيّ
فقط احرتس من مصايص الدماء!
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وجتنب االحتكاك بإبراكسس!
وحذار حذار أن تقابل لوسيفر!

هل تشعر باخلوف!
هل تفعم أنفاسك تلك الرائحة الكرهية!

ال هيولنّك املنظر..
وال تتقزز من الرائحة..

فقط اترك اخلوف والتقزز وكل تلك األحاسيس يف اخلارج، واقرتب..
ا الرس.. اقرتب لنكتشف معً

فقط إن كنت تقدر!
وإن مل تستطع فال إثم عليك..

ولكنك ستفقد الكثري من املتعة، ولربام يقتلك الفضول..
هل ستأيت؟؟

حسنًا..
لقد حسمت أمرك باملجئ إذن..

إنه ال مكان  ا، وال داعي ألن أقول  لنبدأ رحلتنا يف ثغرة لوسيفر معً
هنا لألطفال!
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(٤)

أوسر رع

طيات  بني  حيمل  كان  الوسطى..  الدول  حكام  آخر  الثالث..  امنمحات 
والزراعة،  والتعدين  الصناعة  حيث  من  بالبالد،  للنهضة  مرشوعا  حكمه 
املدن،  وبناء  للتعدين  خاصة  العاملة،  لأليدي  احلاجة  أشد  يف  كان  ولكنه 

وبالفعل حقق طموحاته، ومتت أعامل التعدين عىل أكمل وجه..
ولكن تأيت الرياح بام ال تشتهي السفن..

االقتصاد يف  واهنيار  اجلفاف  إىل   أد مما  النيل،  مياه  فقد اضمحلت 
هذا الوقت، وباءت كل طموحاته بالفشل!

األجنبية  الطائفة  بدأت  االقتصادي،  االضمحالل  هذا  وخالل 
هناية  ويف  ا،  الحقً  أد مما  الدلتا،  منطقة  عىل  السيطرة  يف  األسيوية 

املطاف، إىل بسط سلطتهم عىل مرص، وعرفوا باهلكسوس!
يف حوايل عام ١٦٥٠ قبل امليالد، ومع ضعف سلطة فراعنة الدولة 
الوسطى، سيطر املهاجرون واملستوطنون األسيويون الذين يعيشون 
وأجربت  الشامل،  منطقة  عىل  زوان  بلدة  يف  الدلتا  رشق  منطقة  يف 
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الفرعون  يعامل  الرتاجع إىل طيبة، حيث كان  املركزية عىل  احلكومة 
كتابع، ويدفع اجلزية!

ويف اجلنوب، كانت مملكة كوش قد عقدت حتالفا مع اهلكسوس. هذا 
وقد وجد ملوك طيبة أنفسهم بعد انسحاهبم حمارصين بني اهلكسوس 

من الشامل وحلفاء اهلكسوس- مملكة كوش -من اجلنوب.
عىل  اهلكسوس  سيطرة  عىل  عام   ١٠٠ من  يقارب  ما  مرور  وبعد 
قبل  وذلك  الثقايف،  واخلمول  بالرتاخي  يتصف  كان  الذي  احلكم، 
حلول العام ١٥٥٥ ق.م، توىل ”سقنن رع“ احلكم يف طيبة، وكان له 

كاهن يسمى ”أورس رع“.
دون  من  ا،  عامً ثالثني  من  أكثر  دام  قد  اهلكسوس  مع  الرصاع  كان 
نتيجة. ففي كل مرة تنكرس شوكة ملوك طيبة، وينترص اهلكسوس، 

حتى توصل ”أورس رع ” للحل..
ا منا سمع عن لعنة الفراعنة، كاسم ينسب إليه كل ما هو خارق  كثريً
احلقيقة  يف  ولكن  العظيمة..  احلضارة  تلك  مع  العبث  نتيجة  حدث 
الفراعنة،  أن  األمر  فحقيقة  واقعي،  غري  مفهوم  ”لعنة“  مفهوم 
كانوا  فقد  السحر.  أيضا يف علم  برعوا  العلوم،  برعوا يف شتى  مثلام 
الثمينة  يستخدمون اجلن كحراس ملقابرهم، واحلفاظ عىل مقتنياهتم 

من أيدي العابثني الطامعني..
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ولكن احلل هنا كان خمتلفا.. فاجلن ال يقدر عىل حماربة برشي. كان 
دموية..  أشد  كائنات  الكون عن  يبحث يف هذا  أن  البد ألورس رع 

كائنات ال تعرف الرمحة..
ولبئس ما فعل!

ا عىل كتب السحر لديه، واستحرض كل خرباته  فبعد أن عكف كثريً
هو  له  ا  خميفً احلل..  هذا  ا  خميفً كان  وكم  للحل.  وصل  وعلومه.. 

شخصيًا..
ا وكام يطلقون عليه ىف  إله الرش!! أو حتديدً ت،  فاحلل هنا كان ىف سِ

عامله: ”لوسيفر“
إهنا تلك الثغرة..

البوابة بني العاملني..
وعقدت الصفقة!

تلك الصفقة امللعونة، التى لطاملا سيدفع ثمنها بنو البرش!
اتفق معه أن يساعده يف االنتصار عىل اهلكسوس، مقابل أخذ جثث 

الضحايا لعاملهم، الذي اشتاق للدماء البرشية!
ووعد لوسيفر..

ووىف بالوعد..
هذه  كائنات  أية  هيهات!  ولكن  عامله..  بنى  كائنات  أضعف  أرسل 
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التى يطلق عليها صفة الضعف؟! كان أبشع ما يمكن أن ير برشي. 
والتهمت  الرعب،  مشاعر  رع  أورس  عىل  طغت  األوىل،  وللوهلة 
مشاعر الزهو.. كيف لـ سقنن رع أن يسيطر عىل مثل هذا اجليش؟.. 
إنه رهيب بحق.. جنود سالحهم أنياب حادة كأشعة الشمس، قوهتم 
تكفي لبناء اهلرم األكرب قبل أن ينهي هو رسمه! زادهم الدماء، ليس 
لدهيم عقل.. فالعقل يفكر، يرسل ويستقبل.. أما هم ال يرسلون.. 

فقط يستقبلون ما يفكر فيه قائدهم.. لوسيفر.
وتلك كانت الطامة الكرب.. كيف لك يا أورس رع، وأنت الكاهن 
األعظم، أن تأمن بمستقبل دولتك إىل إله الرش؟.. ولكن الصفقة قد 
قدت.. ال بديل وال تبديل. إن مل يعودوا بدماء أعدائه، سيعودون  عُ

بدماء بنى وطنه..
حسنًا، فلتبدأ املعركة..

تم جتهيز اجليش وتدريبه، ووضع خطط القتال. وكان ألورس رع رأيه 
اخلاص..

عىل  االنتصار  جيب  الشامل،  يف  اهلكسوس  عىل  االنتصار  يتم  لكي 
جيش  بني  االحتاد  كان  كوش.  مملكة  يف  اجلنوب،  يف  أوال  حلفائهم 
سقنن رع وجيش أورس رع، الذي أتى به من ذلك العامل، مهيبا بحق.. 
تلك  هبم  حييط  طيبة،  أهايل  من  اجلنود  املنتصف  يف  متكامال.  جيشا 
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الكائنات، وهلم قائد أكرب منهم حجام وأكثر منهم قوة، وكان يمتطيه 
سقنن رع كاحلصان..

كجسد  جسد  وهلا  احلصان،  حجم  يف  كائنات  عن  عبارة  كانوا  هم 
احلصان، ولكن مع اختالف أن لدهيا يدين وأربع أقدام، ورأسها إىل 
رأس األسد أقرب، ويف فمها أنياب مرعبة طويلة، وليس هلا ذيل وال 
للدماء  وعطشها  ذئاب،  كقطيع  تعوي  كانت  باآلذان!  هلا  وما  أذن، 

كعطش التائه يف الصحراء للامء!
ظن أورس رع أنه استطاع ترويضها، لكنها كانت تعرف هدفها جيدا، 

ومل تكن حتتاج للرتويض.. وهو ما زاد من رعبه!..
سارت احلملة باجتاه اجلنوب، إىل ما تسمى النوبة حاليا، وكان اجليش 
الرهيب للملك املهيب أقو جيش جاء عىل مر التاريخ، من وجهة 
للدماء  املعركة مدوية، فعطشهم  نظر أورس رع وسقنن رع. وكانت 
بجيش  فتكوا  حتى  األعداء،  قتل  من  يكلون  وال  يملون  ال  جعلهم 

كوش بأكمله، وكان هذا االنتصار األول هلم!
عمت الفرحة بني اجليوش لذلك االنتصار املذهل، الذي مل يفقدوا فيه 
جنديا واحدا. وكان تفكريهم القادم هو احتالل مجيع بقاع األرض 

هبذا اجليش الذي ال يقهر!
* * * *



ثغرة لوسيفر

24

يا لغباء بني البرش!!
يتحدون مع الشيطان ليحكموا بعضهم البعض!!

وال يعلمون أين أنا احلاكم األعظم
* * * *

كان  ما  ينفذ  أن  حلظتها  وقرر  لوسيفر..  عقل  ىف  يدور  ما  ذلك  كان 
يفكر به.

يف تلك الليلة، كان أورس رع ساهرا، يفكر يف مستقبل بلده وحتالفه مع 
هذا العامل السفيل، حني شعر بذبذبات من هذا العامل، ترمجها وعرف 

أهنا رسالة إىل جنود الشيطان بأن يغدروا هبم.
فقد كان هذا هو الوقت املناسب لضم عامل جديد إىل عامله..

عامل لوسيفر..
* * * *

من له أن حيكم؟
..من حيكم هو األقو

.وأنا األقو
من حيكم هو األعظم..

وأنا األعظم.
سأجعلهم يعبدونني..
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فأنا لست بإله..
أنا أرقى من كل اآلهلة.

أنا أفعل ما أريد..
هذا كان لوسيفر.. ولبئس ما كان!..

* * * *
الغد بشغف ليحتل األرض، بعد أن عرف مد ضعف  ينتظر  كان 

جنودها وسكاهنا، الذين ال يستحقون احلياة فيها والتمتع بخرياهتا!
ثم  كثريا،  ففكر  كثريا،  التي أصابت أورس رع  الذعر  تستمر حالة  مل 

أخذ القرار..
سيحرقهم مجيعا بتعويذته،ويغلق الثغرة متاما..

ولكن..
سبق السيف العزل..

وقبل  رع.  سقنن  وقتلوا  التمرد،  بدءوا  وجدهم  لذلك،  استعد  حني 
أن يكملوا متردهم، كانت النار قد شبت يف اجليش بأكمله، يف ظاهرة 

كظاهرة االحرتاق الذايت، ووقعوا عىل األرض مجيعا جثثا هامدة..
حتى أورس رع مل ينجُ من ذلك. فقط نجح ىف يشء واحد، هو ما دفع 

حياته ثمنًا له.
أغلق الثغرة.. وتأجل احللم.. حلم لوسيفر.. حلم امتالك األرض..
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(٥)

حوادث

الضوضاء منترشة عىل غري العادة يف قرية الطاحونة!.. الضوضاء يف 
أنواع  نوع من  فاملكان غري مؤهل ألي  الصخب.  لدرجة  كل مكان 

الضوضاء، نظرا هلدوئه املزمن!
الرشطة يف كل مكان.. هناك رشطي بدين بشكل غريب، حتى ألنك 
تتساءل كيف تم قبوله يف كلية الرشطة، يتفحص اجلثة، وهو يلهث 
ويمسح العرق املتصبب منه بمنديل حمالوي كبري. ورشطي آخر ينظر 
إىل مرسح اجلريمة برتكيز مصطنع، ويكتب مالحظاته حوهلا. وثالث 
بزي مدين، يرتدي نظارة ويمسك يف يده عدسة مكربة، يف يشء أشبه 
بشخصية «شريلوك هوملز»، يضع بعض األشياء التي ال تدري كنهها 
يف كيس بالستيكي. ورابع يمسك نفس العدسة، ويشء آخر يف يده، 

يضعه عىل ما حول مرسح اجلريمة، لريفع البصامت.
اجلثة ملقاة بجانب الطاحونة، وامليتة ال متت لألفعال البرشية بصلة!

الرشطة  رجال  حماوالت  رغم  حوهلا،  والتفوا  البلدة  أهل  اجتمع 
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ولكنك يا لوسيفر لست بإله..

فقط أنت حتاول أن تصل لأللوهية..

ولن تصل..

فاهللا واحدٌ أحد..

* * * *
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املستميتة يف إبعادهم عن مرسح اجلريمة. ولكن ال حياة ملن تنادي، 
فالطبع املرصي أبدا لن يتغري، فدائام ما يتجمهر الناس بمجرد سامعهم 

بحدوث مصيبة ما، وخاصة إن كانت تلك املصيبة «جريمة قتل»..
التفت  برشي،  غري  بشكل  مقتول  العمر،  أربعينى  لذكر  اجلثة  كانت 
مجيع أوصاله ورأسه حول حمورهم بشكل غريب، فأصبح وجهه جتاه 
ظهره، ويداه وقدماه ملتفني عكس وضعهم. ولكن الغريب يف األمر 

أكثر، أنه مل تظهر عىل وجهه أية أمارة من أمارات األمل!
وفجأة، صاح الرجل املتقمص لشخصية شريلوك هوملز أنه وجد شيئا 
مثريا لألمهية. وكان هذا اليشء حمقنا بجانب اجلثة. فنظر له الضابط 
وقال  البتة»،  يندهش  ال  الذي  الفاهم  «الرجل  بنظرة  بربود،  البدين 
له ضعها يف كيس وحافظ عىل بصامهتا، حتى يراها الطبيب الرشعي 

ونعرف ما هبا، علها تكون خيطا نستدل به عىل القاتل..
ترشحيها  ليتم  للمرشحة،  اجلثة  نقل  وتم  الطويل،  اليوم  هذا  وانتهى 
املغرب،  أذان  حتى  التحقيقات  واستمرت  للنيابة.  تقريرها  وإرسال 
يف  عناء  بعد  اقتنعوا  ولكن  متاما،  ترشحيه  فكرة  القتيل  أهل  ورفض 

النهاية، للتعرف عىل كنه املجرم، وخاصة إن طريقة قتله غري طبيعية!
ومن وقتها، وشغل القرية الشاغل وحديثها الدائم حول تلك اجلريمة 
البشعة. أكيد حتركت الطاحونة امللعونة!.. هذه امليتة ال متت لبرشي 
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بصلة!.. عادت أشباح عائلة السملويت لتنتقم مما فعله أجدادنا هبم!.. 
ال يمكن لبرشي، مهام كان جربوته، حتى وإن كان هتلر شخصيا، أن 

يقتل شخصا هبذه الطريقة!
كنا نعلم أهنم سينتقمون ذات يوم، ولكن ما ذنبنا نحن نعاقب بإثم 

فعله أجدادنا؟! جيب هدم هذه الطاحونة!
ال جيب هدمها، حتى ال نثري حنقها أكثر من ذلك، فيكفي خرابا إىل 

هذا احلد، ويكفي إثم أجدادنا بقتل عائلة السملويت!
الطاحونة،  تلك  إىل  النظر  ويتحاشون  خوفا،  يرتعدون  الرجال 
انتقام  حول  يثرثرن  والنساء  قبل.  من  شيئا  هيابوا  مل  كام  وهيابوهنا 
الطاحونة  كقرية  قرية  يف  البائس،  أطفاهلم  ومستقبل  الطاحونة، 
املغرب، وال خيرجون  بعد  ينامون من  امللعونة!.. واألطفال صاروا 
رجل  وأبو  الغولة  أمنا  خشية  الشمس،  ذهاب  بمجرد  الطرقات  يف 

مسلوخة أن يقتلوهم!
وبعد يومني، ظهر تقرير الطب الرشعي، الذي أوضح أن القتيل كان 
خمدرا قبل وفاته، وهذا كان سببا لعدم ظهور أمارات األمل عىل وجهه، 

وأن املحقن الذي كان بجانبه كان به مادة خمدرة!
فضحك الرشطي الذي كان يقرأ التقرير ومتتم:

-«أي شيطان هذا الذي خيدر ضحاياه قبل قتلهم.. يا لرمحة قلبه!»
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وانترش خرب التخدير يف القرية. والغريب، أن أهل القرية فرحوا هبذا 
اخلرب، حتى إذا جاء دورهم، فعىل األقل لن يشعروا بأمل!!

يا لرمحة عائلة السملويت علينا!
ولكن الغريب، أن مل يتساءل أحد عن كنه الشبح الذي يشرتي حمقنا 

خمدرا، ويعطيه لقتيله، قبل قتله هبذه الطريقة البشعة!
يا للشفقة!

املشهد  نفس  تكرر  حتى  الرشعي،  الطب  تقرير  عىل  يوم  يمر  ومل 
بحذافريه.. جثة لرجل يف العقد الرابع من العمر، ال تبدو عىل وجهه 
صدره،  يف  التي  والفتحة  بجانبه  التي  الدماء  ولوال  أمل،  أمارات  اي 

لظننت أنه نائم!
فتحة!!

نعم فتحة..
أمل أخربك!!

فقد اختلفت طريقة القتل هذه املرة..
فهذه املرة مل تلتف أوصاله حول حمورها، إن كنت فكرت يف هذا. لقد 

أخرج القاتل قلبه من بني ضلوعه، ووضعه بجانبه!
وكاملرة السابقة، وجد املحقق حمقنا، وتوقع اجلميع قبل وصول تقرير 

الطب الرشعي أنه كان حيوي مادة خمدرة!
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رفع  وهو  الطب،  موضوع  يف  آخر  رأي  البدين  للضابط  كان  ولكن 
البصامت عن املحقن اجلديد والقديم، ومطابقة البصامت، فإن كانت 

متامثلة سيكون خيطا قويا يف هذه القضية..
كيف مل أفكر يف هذه الفكرة يف اجلريمة السابقة؟ لقد أخذ املسئول عن 

البصامت كل البصامت من كل األماكن، عدا املحقن!!
وأصبح  وأكثر،  أكثر  القرية  سكان  بني  الذعر  وازداد  وقتها  ومن 
التي  السملويت  عائلة  وعن  الثائرة،  الطاحونة  عن  يتحدث  اجلميع 
املرعبة  القتل  وطريقة  جرت،  التي  البشعة  واجلرائم  فجأة،  حتركت 

التي ال متت لبرشي بصلة..
عوض من عائلة الرشبيني، التفت أوصاله ورأسه حول حمورهم!

كرم من عائلة اجلابري، تم انتزاع قلبه من صدره!
أقول  أم  امللعونة؟..  لقريتنا  الغد بني طياته  ماذا بعد؟.. وماذا حيمل 

قريتنا البائسة!
أن  أمل  عىل  اجلميع  وصىل  اليوم،   مد عىل  النواح  استمر  وهكذا 

تكون هذه آخر اجلرائم، ولكن مل يستجب اهللا لدعواهتم!
ففي اليوم التايل، جاء الضابط البدين مذعورا، حينام أخربوه باجلريمة 
عىل  البصامت  بأن  يفيد  يده،  يف  تقريرا  يقرأ  وهو  الشهر.  هذا  الثالثة 

املحقن هي بصامت برشية ومتطابقة!
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أوهلام:  لشيئني.  خياله  ذهب  لبرشي،  متت  البصامت  أن  قرأ  وحني 
أن هذا البرشي باع روحه للشيطان، كام حيدث يف األفالم، ويساعد 
الشيطان يف جرائمه غري البرشية باملرة. أو أن هذا الشخص مريض، 
وهتلر،  كموسوليني  وسادي  العقلية،  األمراض  مستشفى  كمرىض 
اخلالق  إال  يعلمها  ال  ألسباب  بنفسه،  اجلرائم  هبذه  يقوم  من  وهو 

سبحانه وتعاىل، ثم هو!
ولكن يف كلتا احلالتني، ومع كل االحتامالت، فيجب معرفة كنه هذا 
الشخص، الذي وراء كل تلك املصائب؛ ألنه من سيكشف عنا مجيعا 

غموض الصورة، وسيعطينا األحجية املفقودة حلل اللغز..
انتزعه من السري يف طرقات خياله ضابط آخر، انضم لفريق التحقيق 

يف القضية، وهو يقول له:
وأغلب  العمر..  من  األربعني  يف  لذكر  اجلديدة  اجلثة  بيه..  -«كامل 
الظن أن القاتل هذه املرة مل يستخدم أساليبه النازية يف القتل، فيبدو 
أنه قتله بالسم، ألن اجلثة غري مشوهة. كان بجانبها املحقن املعتاد.. 
أن  فظننا  العينني،  معصوبة  كانت  اجلثة  أن  األمر  يف  الغريب  ولكن 
القاتل  القتيل، لكن هذا مل حيدث.. فلامذا إذن ربط  القاتل فقأ عيني 

عيني ضحيته؟!!»
اجلواب كان رسيعا من الطب الرشعي، لقد أذاب القاتل مخ ضحيته 
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عني  وربط  الضحية،  فم  طريق  عن  أدخله  ما،  حملول  طريق  عن 
الضحية خوفا عليها من أن خترج من حمجرها وتشوه عملية القتل، 

التي يعتربها لوحة فنية!!
وبمجرد انتشار اخلرب يف القرية، متلك اخلوف من كل سكاهنا.. لقد 
انضم رضا البدراوي إذن للقائمة. ولكن أي شيطان هذا الذي ينتزع 
األمر  إن  رأسه؟!  من  صغري  جزء  ولو  ينتزع  أن  دون  ضحيته،  مخ 

ختطى حدود البرش..
تلك الطاحونة امللعونة، متى ستنفك لعنتها عنا، وترتكنا يف حالنا!

لبئس مصرينا ومصري قريتنا!
كانت القرية تتبادل أطراف احلديث حول اجلرائم، ويف الوقت ذاته 
كان كامل بيه ساهرا يف مكتبه، حياول حل اللغز، ويبحث عن يشء أو 

طرف خيط يساعده يف إهناء سلسلة اجلرائم تلك!
الضابط  بيه هو ذلك  بيه؟! ظننت هذا واضحا.. كامل  من هو كامل 

البدين املسئول عن تلك القضية منذ بدايتها!
وكيف عرفت اسمه؟!.. ظننت هذا أيضا واضحا.. عندما ناد عليه 

صديقه يف مرسح جريمة القتل الثالثة!
هل لديك أي استفسار آخر؟!

ال..
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حسنًا فلنكمل قصتنا..
املُكلف  النقيب عالء،  بيه ساهرا يف مكتبه، ومعه صديقه  كان كامل 
الليل  ساعات  بيه.  كامل  ومساعدة  القضية  يف  بالتحقيق  مؤخرا 

األخرية دائام ما يكون فيها اإلهلام!
تقارير الطب الرشعي أمامهام..

البصامت التي عىل املحقن الثالث هي نفسها نفس البصامت السابقة!
إذن القاتل شخص واحد..

«جيب أن أحصل عليه، وإن كان يف سقر»!
قاهلا كامل بيه، قبل أن تلمع الفكرة يف ذهنه، فقال للنقيب عالء:

-«ماذا عن أخذ بصامت سكان القرية بأكملهم، ومطابقتها بالبصامت 
التي لدينا؟.. حينها سنتعرف عىل اجلاين بكل تأكيد..»

فضحك عالء بيه عىل كالمه وقال له:
مستحيل  لقاتل؟..  للتوصل  بأكملها  قرية  بصامت  رفع  تريد  -«هل 

فعل يشء كهذا إال يف اخليال!»
ظلوا ساهرين حتى بزوغ الشمس، حني رن اهلاتف ليخربهم بجريمة 

رابعة!!
كانت أبشع جريمة يف سلسلة اجلرائم هذه!

الضحية  كانت  وكالعادة  ماء،  به  قِدر  يف  الضحية  القاتل  وضع  لقد 
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املاء  ليغيل  النريان  ثم أشعل  القِدر،  بجانب  املحقن كان  درة، ألن  خمُ
والضحية فيها!

بالنظر ألهنا كانت بال مالمح..  الضحية،  يتمكنوا من حتديد سن  مل 
فقد مات غريقا يف ماء مغيل، فتشوهت كل مالحمه، وتساقطت معظم 

أعضاء جسده!
ولرمحة اهللا به، أثبتت التقارير أنه تويف غرقا، قبل أن يصل املاء لدرجة 

الغليان!
وانترشت األقاويل يف القرية، وانترش احلديث..

فالبعض يقول إن الشيطان كان يطهو الضحية ليأكلها، ولكن وصول 
أنه جائع ويشتهي  بينه وبني وجبة غدائه، وهذا يعني  الرشطة أعاق 

الطعام، مما يعني أنه ستكون له ضحايا آخرون!
والبعض يقول إن الطاحونة لن هتدأ حتى تنتقم من أهل القرية مجيعا، 
وأخريا  البدراوي،  ورضا  اجلابري  وكرم  الرشبيني  بعوض  فبدأت 

طهت عىل الشناوي عىل مرقد ونار هادئة!
كبار  يف  هذا  تفعل  كانت  إن  القرية!..  عائالت  كبار  من  واجلميع 
العائالت، ماذا عن الطبقة الدنيا من القرية.. ماذا سيكون مصرينا!! 

وأي هناية تعيسة مكتوبة لنا!
والبعض اآلخر يندب حظه عىل مولده يف قرية كهذه القرية امللعونة، 
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والنساء  الطاعون.  هتاب  كام  هتاهبا  املجاورة   القر صارت  التي 
وحتى  يرتعدون!  اخلوف  من  والرجال  يبكون،  واألطفال  يولولن، 

كامل بيه وعالء بيه جن جنوهنم من هذا القاتل..
حتى  عال،  بصوت  القضية  ملفات  يقرأ  مكتبه،  يف  جيلس  بيه  كامل 

جيذب انتباه عالء بيه ليفكر معه فيقول:
- القاتل واحد.. سنعتربه جمازا برشيا، ونتخىل عن أفكار أهل القرية 
التي يفعمها اجلهل. الضحية األوىل عوض الرشبيني، من كبار عائلة 
اجلابري..  عائلة  كبار  من  اجلابري،  كرم  الثانية  الضحية  الرشبيني.. 
الضحية الثالثة رضا البدراوي، من كبار عائلة البدراوي.. والضحية 
الرابعة عيل الشناوي، كبري عائلة الشناوي.. هل تعرف معنى هذا؟!

فكر عالء هنيهة ثم ملعت الفكرة يف ذهنه..
عائالت  كبار  أو  القرية،  عائالت  يستهدف  القاتل  أن  تعني  -«هل 

القرية؟»
فابتسم كامل وقال له:

هذا  أن  األول  احتاملني..  أمامنا  يضع  وهذا  كذلك..  هو  «نعم   -
لذلك  أذكى،  شخص  من  اجلرائم  هذه  بفعل  كلف  ومُ غبي  القاتل 
ترك املحقن وعليه بصامته كدليل، ومل يضع خطته بعناية، حتى وقع 

يف الرشك. واالحتامل الثاين أنه فعل هذا عن عمد!»
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تعجب عالء وقال له:
-«عن عمد؟!!.. كيف هذا؟»

فابتسم كامل وقال له:
-« نعم.. إما لسبب ما يف ذهنه، أو ليضع لنا فخا نقع فيه. هو القاتل، 
هبذا  يقتل  الذي  القاتل  أن  أو  لنا.  كتمويه  آخر  لشخص  والبصامت 
يف  كشفه  جيب  أنه  فشعر  استعراضية،  ميول  لديه  شك  بال  الشكل 
اللوحة  الرسام هلذه  أنا  الفن..  أنا صاحب هذا  ليقول «نعم  النهاية، 
االحتامل  ولكن  حياته.  الرضيبة  كانت  وإن  حتى  العظيمة»  الفنية 
األشخاص،  ألحد  مأجور  قاتل  هو  القاتل  أن  احلقيقة  إيل  األقرب 
الذي يضع اخلطة له، ويريد يف هناية األمر أن يتم القبض عىل القاتل 

لسبب ما..»
كان عالء يكتب كل تلك املالحظات وراءه، ورسم كل الضحايا يف 

دوائر، ثم وضع القلم يف فمه وقال لكامل:
حفناوي  وعائلة  الوييل  عائلة  عائالت:  ثالث  إال  إذن  يتبق  -«مل 
انتهت  لقد  أحد،  منها  يتبق  مل  السملويت  وعائلة  السملويت..  وعائلة 

منذ زمن..»
فتثاءب كامل ثم قال لعالء وهو يرضب اجلرس ليأيت أحد العساكر 

ليحرض هلام بعضا من القهوة:
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-«إذن الضحية القادمة ستكون واحدة من تلكام العائلتني، إما عائلة 
حفناوي أو عائلة الوييل «

وقهوة  كوب،  يف  له  سادة  قهوة  منه  فطلب  العسكري،  دخل  ثم 
مضبوط ةلعالء بيه يف فنجان، واستطر حديثه قائال:

بل  عبثا،  منهم  خيتار  ال  أنه  ستجد  الضحايا،  لرتتيب  نظرت  -«وإذا 
عائلة  عىل  الدور  أن  يعني  وهذا  أدناها،  ال  العائالت  كبار  من  خيتار 
الوييل؛ ألهنا أكرب من عائلة حفناوي.. وهذا أيضا سيضع احتاملية أنه 
إن مل يتم القبض عليه سيكون الدور عىل بسطاء أهل القرية حمتوما، إن 
مل يعيد الدائرة مرة أخر عىل تلك العائالت، حتى يقيض عليها متاما!»

فكر عالء هنيهة، وقال له:
-«إذن احلل بسيط.. نراقب كل كبار عائلة الوييل، حتى يتم القبض 

عىل القاتل متلبسا حني حياول تنفيذ اجلريمة التالية!»
دخل العسكري بالقهوة، ووضعها أمامهام، فارتشف منها كامل، ثم 

بصقها ورماها عىل العسكري وقال له:
هبا  وضعت  ملاذا  البجم..  رأس  يا  سادة  سادة..  قهوة  لك  -«قلت 

سكر؟!»
فمسح العسكري وجهه بمنديل حمالوي كبري وقال له:

-«هذه ليست قهوتك يا كامل باشا.. قهوتك يف الكوب، أما الفنجان 
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فهو خاص بعالء باشا وقهوته مضبوطة!!»
هذا  من  عالء  فأخرجه  املوقف،  هذا  يف  يقول  ماذا  كامل  يعرف  مل 

املوقف املحرج وقال:
-«هل سرتد عىل كامل بيه؟.. اذهب وأحرض يل قهوة أخر بدال من 

تلك التي سكبها وال تتأخر»
أمام  القهوة  كوب  عالء  النقيب  وضع  العسكري،  خرج  أن  وبعد 

كامل، وقال له:
يف  مهمة  خليوط  توصلنا  لقد  العصبية؟  تلك  كل  ملاذا  -«اهــدأ.. 

القضية! سنراقب عائلة الوييل، وبإذن اهللا سنقبض عىل القاتل «
فارتشف كامل من كوب القهوة وقال له:

العائلتني، حفناوي  -« ال، لن نضع أي احتامل للصدفة.. سنراقب 
قبل الوييل، عل القاتل يغري خطته.. فنظريتنا غري مؤكدة حتى اآلن، 

بل هي جمرد اجتهادات»
وبالفعل متت مراقبة العائلتني، دون أن يشعر أحد، وال حتى العائلتني، 
حتى ال يأخذ املجرم حذره. واستمرت املراقبة ليلتني دون حدوث 
يشء، حتى ظن كامل بيه أن القاتل أخذ خربا، ولكن يف الليلة الثالثة 
رأ رجال الرشطة شخصا ما قوي البنية عريض املنكبني، حيقن أحد 
أفراد عائلة الوييل من ظهره، فيقع مغشيا عليه، فيحمله، ويذهب به 
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يف اجتاه الطاحونة امللعونة!
فانقض عليه رجال الرشطة، ووضعوا الكلبشات يف يده، ووضعوه 
يف سيارة مالكي خاصة هبم، بعد مقاومة شديدة منه، ولكن يف النهاية 

خارت قواه أمام كثرهتم..
وبدأ كل من عالء وكامل التحقيق:

- اسمك وسنك وعنوانك
اهللا  أرض  وعنواين  سنة..   ٣٥ السملويت..  حممد  رسحان  حممد   -

الواسعة
- أرض اهللا الواسعة!!.. هل متزح معي؟!

فقاطع التحقيق عالء بيه وقال له:
- بعد إذنك يا كامل بيه.. هل تنتمي لعائلة السملويت؟!

- نعم، وأنا فخور هبذا
فقطب كامل بيه جبينه وقال له

متهم  أنت  تتضح..  الرؤية  بدأت  لقد  السملويت..  عائلة  مهممم   -
والسيد  اجلابري  كرم  والسيد  الرشبيني  عوض  السيد  من  كل  بقتل 
رضا البدراوي والسيد عىل الشناوي، والرشوع يف قتل السيد رشيف 

الوييل.. ما هو قولك فيام هو منسوب إليك؟!
- نعم أنا فعلت هذا، وكنت سأقيض عىل كل كبار العائالت، ومن 
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ثم أعيد الكرة، حتى أقطع نسلهم كام قطعوا نسل عائلتي. لقد كنت 
الوحيدة  العائلة  هي  كانت  السملويت  وعائلة  البلد،  هذا  أسياد  من 
علينا  ثار  حتى  القرية،  حتكم  وكانت  اسم،  هلا  التي  القرية  هذه  يف 
احلمقى من أهل القرية وقضوا عىل نسل عائلتي. لذلك كان الصوت 
يناديني يوميا بأن أنتقم بأبشع الطرق، وكنت سأضع رشيف الوايل يف 

..الطاحونة ألزفرها، وأعيد أجماد عائلتي مرة أخر
قال كل هذا، ثم انخرط يف بكاء طويل فاجأ احلضور، فلم يتوقع أحد 

أن يبكي رجل مثل هذا الرجل، بالذات هبذا الشكل!
فأغلق كامل بيه وعالء بيه التحقيق عند هذا احلد حتى هيدأ، واستكمل 

التحقيق معه بعد ساعة..
ويف اليوم التايل، تم عرضه عىل النيابة، وسار حتقيق وكيل النيابة معه عىل 
نفس املنوال، ويف النهاية أمر بحبسه أربعة أيام عىل ذمة التحقيق، حتى 

يتم عرضه عىل دكتور خمتص، ليتحقق من سالمة قواه العقلية!
وداخل السجن، قام بافتعال الكثري من املشاكل، كام قال العسكري 

املختص بالسجون، فنقله إىل احلبس االنفرادي..
مقتوال  وجدوه  لرياه،  املختص  الدكتور  جاء  حني  التايل،  اليوم  ويف 
يف حبسه االنفرادي، بنفس الطريقة التي قتل هبا عوض الرشبيني.. 
أمارات  أعتى  وجهه  وعىل  حمورهم،  حول  ملتفني  وأوصاله  رأسه 
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األمل!
بسبب  اجلحيم  أبواب  عليهم  تفتح  ال  حتى  صمت،  يف  فن  دُ ولكنه 
مرة  أحد  يفتحها  ومل  انتحار،  أهنا  عىل  القضية  وأُغلِقت  اإلمهال، 

أخر، خاصة وأنه ال أحد هيتم بمحمد، وال أهل له وال نسب!
* * * *
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(٦)

دكتور مراد مدكور

وأستاذ  احلية  الكائنات  علم  دكتور  مدكور،  مراد  الدكتور  اجتاز 
الكيمياء احليوية بجامعة مونسرت األملانية، واملستشار الرسي اجلديد 
جهاز  مبنى  طرقات  العلمية،  احلرب  لشئون  اجلمهورية  لرئيس 
املعقدة،  التفتيش  عمليات  لكل  تعرض  أن  بعد  العلمية،  املخابرات 
والتي ال تتم عن طريق برشي واحد، والتي البد أن جيتازها كل من 

حياول دخول هذا املبنى غري املعلوم موقعه لغري الذين يعملون به..
بقرار من رئيس اجلمهورية ىف أواخر  الذي تم تأسيسه  ذلك اجلهاز 
تواكب  أن  مرص  بحجم  بلد  عىل  ا  لزامً صار  حيث  املايض،  القرن 
التطور العلمي الرهيب الذي سبقتها إليه دول كثرية بحوايل نصف 
قرن عىل األقل، وأصبح العلم هو ما حيدد حجم قوة هذه الدولة عن 

تلك..
كان دكتور مراد من املهتمني ىف البداية بدراسة طبيعة الكائنات احلية، 
ولكن بشكل خمتلف قليالً عن أقرانه.. فهو كان هيتم بالكائنات احلية 
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ا أن الكون يسكنه غرينا.. يفكر بشكل  غري املعلومة.. كان مقتنعا متامً
أمريكي أكثر.. من سيحدد قوتك ويزيد منها ليس السالح النووي 

وال القنبلة اهليدروجينية..
قيادة  عىل  قادرا  برشيا  عقال  يملك  حمارب،  بروبوت  حيلم  كان  غريه 
دوال  أن  واحلقيقة  برشي.  شكل  عىل  كمبيوتر  أدق  بمعنى  أو  جيش. 
ا ىف  ا كبريً كثرية، عىل رأسها الواليات املتحدة واليابان قد قطعت شوطً

ذلك. فاخرتعوا روبوتات تترصف كآدميني، ولكن بقدرات خارقة..
ولكن هو خمتلف..

ىف  يثق  (التي  احلية  الكائنات  لتلك  وصلت  ما  إذا  أنك   ير كان 
وجودها ىف مكان ما) وأقمت معها حتالفات، أو نجحت ىف تسخريها 

خلدمتك، تستطيع أن متلك العامل، أو عىل األقل سرتهب العامل..
.. وبالفعل.. وكام حيدث دائامً

كلية  ىف  طالبًا  كان  أن  منذ  األفكار،  هذه  صاحبة  الدول  به  اهتمت 
له  أبحاثه، وبمساعدة صديق  أحد  استطاع من خالل  العلوم، حني 

عامل اآلثار، كريم الشافعي، أن يبهر العامل..
كان صديقه كريم الشافعي يؤمن هو اآلخر هبذا الفكر، ولكنه كان 
التى جاءت  البرشية،  الكائنات األخر غري  الفراعنة هم  أن  يعتقد 
العظيمة.  احلضارة  تلك  األرض،  عىل  حضارهتا  وأقامت  زمن  منذ 
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وزاد من اعتقاده هذا تلك اجلثث التي اكتشفها أثناء عمله ىف منطقة 
استعان بصديقه  بل  اكتشافه،  النوبة، وقرر وقتها عدم اإلعالن عن 
مراد مدكور، ليكون هذا موضوع بحثه ىف كلية العلوم عن الكائنات 

احلية غري اآلدمية..
وبالفعل أتم مراد بحثه، وكانت النتائج مبهرة بحق، فام اكتشفه كان 
هبا  كان  بل  الزمن،  عوامل  تتلفها  مل  حمروقة،  لكائنات  بقايا   .. عظيامً
ما يشبه اخلاليا احلية النائمة. خاليا حية، هبا كميات غري طبيعية من 
الربوتني، احرتق منها الكثري وبقي منها البعض دون أن يكون له أي 
نشاط!! أجسام بحجم ضعف حجم احلصان، ورأس أسد بال أذنني 

وال ذيل..
ولكن كيف خللية أن تبقى حية بعد أن حترتق؟.. كيف من األساس 

تبقى جثة، دون أن تتحلل أو تتعفن!!
وبدأ بحثه..

وانتهى البحث إىل أن هذه اخلاليا، إن تم تنشيطها ىف وسط مالئم، أن 
تزرع ىف نخاع كائن حي، فتكسبه صفاهتا. تلك الصفات التى وجدها 
ىف كروموسومات نواة هذه اخللية، التي ال تشبه أي جني وراثي عىل 

وجه األرض.
الدول  أحد  ىف  أبحاثه  يتم  أن  إما  العادة-  جرت  -وكام  هنا  ومن 
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العظمى، وبالتحديد أمريكا.. أو يتم القضاء عليه..
. فقد ذهب  ورفض.. وكانت النتيجة معروفة.. ولكنها خمتلفة قليالً

صديقه ورشيكه كريم ضحية هذا االعتداء.
واحلقيقة  حيب.  من  ومحاية  نفسه،  حلامية  بعلمه  يتجه  أن  قرر  وهنا 
توصل  أنه  كليته،  أهنى  أن  بعد  أعلن،  ا.  كثريً يساعده  كان  عقله  أن 
جديدة  حية  كائنات  لتكوين  اجلينات،  هذه  تلقيح  طريقة  الكتشاف 

تدين له بالوالء وحتميه..
عىل  احلصول  هو  هنا  اهلدف  كل  قتله.  املستحيل  من  أصبح  وهنا 
يدين  كان  فقد  ا.  خمتلفً كان  وألنه  الشاب..  العامل  هذا  خدمات 
بالوالء فقط لبلده.. ملرص. وكان عليه أن خيتار إحد الدول املتقدمة 
العمل  ىف  واالنتظام  القوة  حيث  أملانيا،  واختار  أبحاثه؛  الستكامل 
واحلرية واحلامية.. بلد يقدر العلامء وال هيينهم.. وبالطبع كانت دولة 

متلك عالقات دبلوماسية جيدة مع مرص..
 ٥ حوايل  وبعد  الدولة.  نفقة  عىل  ودراسته  أبحاثه  الستكامل  وسافر 
التي  الدكتوراه  تلك  والدكتوراه.  املاجستري  أكمل  قد  كان  سنوات، 
حصل بسببها عىل جائزة نوبل ىف الكيمياء. وجاءت حلظة العودة إىل 
ا: مستشارا رسيًا لرئيس اجلمهورية  مرص؛ وبالطبع كان منصبه جاهزً
غريه  ومن  أجله.  من  استحدث  منصب  العلمية..  احلرب  لشئون 
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يستطيع أن يشغل هذا املنصب!..
قسم  إلنشاء  بمرشوع  ا  جاهزً كان  فقد  ا..  جدً عمليًا  كان  واحلقيقة 
لعلوم ما وراء الطبيعة بجهاز املخابرات العلمية. ذلك القسم الذي 
كان من أشد املعارضني له رئيس املخابرات العلمية شخصيًا. وهنا 
جيب أن نذكر أن درجة رئيس املخابرات العلمية هي ما يوازي نائب 

رئيس اجلمهورية، أي أنه يعلو دكتور مراد ىف الرتتيب الوظيفي..
هلذا  العلمية  املخابرات  رئيس  رفض  وراء  السبب  ما  تتساءل  وربام 
القسم، وهو باألساس رجل علم. السبب كان فيه هو شخصيًا، فهو ال 
يقتنع أن هناك ما يسمى «ما وراء الطبيعة»ـ حيث إن هذا االسم يطلق 
ا، فاعتقاده أن  عىل كل ما خيالف قوانني الكون، وهو يفكر بمنطقية جدً
ورياضية  منطقية  علمية  قوانني  يدور حسب  الكون  هذا  كل يشء ىف 
بحتة، ليس هناك جمال للخوارق سو ىف أفالم السينام األمريكية، التى 
ابتدعتها هوليود لتصدر للعامل فكر أن الواليات املتحدة األمريكية هي 

الدولة الوحيدة التى متلك ما ال يملكه برش.
ا.. واحلقيقة هو مل يكن خمطئًا كثريً

فبالفعل ال يشء يسري دون قانون!..
عوامل  وجود  فرضنا  إذا  فإننا  مراد،  دكتور  بتفكري  فكرنا  إذا  ولكن 
أخر أو كائنات أخر، فالبد أن يكون هلا هي األخر قوانينها، 
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ا.  التى من املمكن أن تكون شبيهة بقوانني األرض، وربام ختالفها بتاتً
فجميع الكائنات األرضية مكوهنا األسايس هو الربوتني؛ مل ال تكون 
أو  يورانيوم..  أو   .. مثالً سيليكون  األسايس  مكوهنا  كائنات  هناك 
حتى نحاس؟!! مل ال تكون تتنفس اهليدروجني، ويقتلها األكسجني، 

أو تتنفس اهلليوم أو ال تتنفس من األساس!! 
كلٌ وله قوانينه..

ال  تصفها  عندما  مراد  كدكتور  شخصية  ولكن  املقدمة،  ىف  أطلت 
يكفيك كتابا كامال ستامئة صفحة!!

رئيس  السيد  باب  وهو  األخري،  احلاجز  عند  يقف  مراد  دكتور  كان 
ومتسح  عينه،  حدقة  احلمراء  األشعة  تفحص  العلمية،  املخابرات 
أنه  األجهزة  اطمأنت  وعندما  بالكامل.  جسده  اخلرضاء  الليزر  أشعة 
أنه آتٍ ىف هذا  الكمبيوتر  املطلوب، واملسجل ىف ذاكرة  الشخص  هو 
ثابتة واثقة،  بالدخول. يسري بخطوات  له  بالتحديد، سمحت  الوقت 
الرئيس، الذي كان عبارة عن قاعة كبرية متطورة  حتى وصل ملكتب 
فضاء  سفينة  قيادة  غرفة  دخلت  أنك  األوىل  للوهلة  لتشعر  للغاية، 

: متطورة. ومد يده يسلم عىل الرئيس، الذي قام بدوره لتحيته قائالً
منصبك  عىل  أهنئك  أن  أود  بلدك..  نورت  مراد..  دكتور  «أهالً   -
ا  أبدً السهل  من  فليس  شاق،  تكليف  أنه  أعتقد  كنت  وإن  اجلديد، 
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أن تتحمل منصب أمن قومي لدولة كبرية وأنت ىف مقتبل حياتك.. 
ولكني أثق فيك ويف قدراتك»

مراد وهو يبتسم:
ا سيادة الرئيس عىل ثقتك، وأمتنى أن أكون عند حسن ظنكم  - «شكرً

يب»
الرئيس:

- «فلنتحدث مبارشة.. دعني أتوقع سبب زيارتك يل ىف اليوم الثاين 
قبل  به  حتدثنا  الذي  القديم  احللم  زال  ما  هل  عملك..  استالم  من 

سفرك يروادك؟!»
مراد بابتسامة خفيفة عىل وجهه:

بالفعل سبب وجودي ىف مكتب سيادتكم  نعم سيدي.. وهذا   »  -
اآلن»

ثم استطرد وهو يناوله جهازا بحجم إصبع واحد، يشبه قلم الليزر:
- «عىل قلم العرض اهللوجرامي هذا، ستجد سيادتكم رشحا كامال 
التصاريح  الطبيعة، مرفقا معه  ما وراء  ملرشوعي إلنشاء قسم علوم 
رئيس  السيد  وتوقيع  القومي،  األمن  جملس  من  لذلك  الالزمة 
اجلمهورية عليه، بام يف ذلك طبيعة ومواصفات فريق العمل بالقسم، 
الالزمة  املعامل واملكاتب، واإلمكانيات  وحتى جتهيزه ومواصفات 
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لبدء العمل. وبعد إذن سيادتكم، سيتم كل ذلك حتت إرشايف املبارش، 
حيث سأتوىل بنفيس رئاسة هذا القسم».

الرئيس مقتضبًا:
األخري،  القومي  األمن  جملس  باجتامع  ا  حارضً كنت  أنا  «حسنًا..   -
كنت  أنت  وبالطبع  القسم،  هذا  إنشاء  بشأن  قرارا  فيه  اختذ  والذي 
األمن  موضوعات  ىف  ولكن  باملرة،  به  مقتنع  غري  أين  وتعلم  ا،  حارضً
القومي القرار يكون لألغلبية ىف النهاية، والبد لنا من التنفيذ. ولكن أال 
تر أن وجودك عىل رأس قسم جديد باملخابرات أقل من مسئوليات 

وظيفتك؟.. أنت مستشار للرئيس وعضو بمجلس األمن القومي!!»
مراد:

- « عىل العكس سيادة الرئيس، أنا أر أن هذا هو املكان املناسب 
وظيفتي،  ومسئوليات  واجبات  بكل  فيه  أقوم  أن  أستطيع  الذي 
باإلضافة إىل أن سيادتكم تعلم أن هذا القسم حساس للغاية، وجديد 

ا، وسأكون مطمئنًا أكثر لو أرشفت عليه بنفيس.» أيضً
الرئيس:

دعني  ولكن  االجتامع،  ىف  أمس  مرشوعك  عىل  اطلعت  أنا  ا  «حسنً  -
أتفحصه اليوم بعناية؛ ألستطيع أن أعطي أوامري بتنفيذ كل ما تطلبه. 

ا» باألساس كلنا هنا يعمل ىف خدمة مرص، وأنا أثق ىف وطنيتك جدً
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مراد بامتنان:
ا سيادة الرئيس.. أستأذن سيادتكم اآلن حتى تنتهى من دراسة  - «شكرً

ا للعمل؟» املرشوع. ولكن هل يل أن أعلم متى سيكون القسم جاهزً
الرئيس مبتسامً من محاس دكتور مراد:

أن  تستطيع  للعمل..  ا  جاهزً القسم  ويكون  األكثر  عىل  أسبوع   »  -
تنرصف اآلن ولنا لقاء آخر»

ا: ثم اتسعت ابتسامته مستطردً
ا يف األيام املقبلة» - «يبدو أننا سنلتقي كثريً

: بادله دكتور مراد بابتسامة، وهو ينهض ليستعد لالنرصاف قائالً
- «رشف يل سيادة الرئيس.. بعد إذنك»

اجتازها  التى  األمنية  اإلجــراءات  نفس  ا  جمتازً باالنرصاف  وهم 
نفسه  من  واثق  هو  سينجح؟  هل   تر حيدثه..  وعقله  الدخول،  ىف 
ومن أبحاثه، اآلن بلده توفر له كل اإلمكانيات، عليه اآلن أن يثبت 
 نظرياته.. حان وقت العمل.. حان وقت احلصول عىل تلك القو
اخلفية التى متلكها تلك الكائنات التي جيهل أين هي اآلن.. جيب أن 
الكون..  بل ىف  الوحيدة عىل األرض..  العظمى   القو بلده  تصبح 

ا.. جيب أال يذهب دم صديقه هدرً
جيب..
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(٧)

الطاحونة تزأر

مذنب هاليل..
وقت  حان  وقد  ا..  عامً وسبعني  مخسة  كل  مرة  إال  يظهر  ال  مذنب 

ظهوره!
العامل بأرسه يتحدث عن مرور املذنب، الذي يصعب عىل املرء أن يراه 
مرتني يف حياته؛ لذلك كان املوضوع حمل اهتامم من اجلميع، العلامء 
 وغري العلامء. حتى الذي ال يعرف ما هو مذنب هاليل، يريد أن ير

الظاهرة التي يتحدث عنها اجلميع!
اجلميع مهتم، إال سكان القرية، فقد اشتاقوا للنوم يف هدوء، من بعد 
سلسلة جرائم حممد رسحان السملويت.. وقد عاد اهلدوء للقرية من 

جديد، فقدت عادت القرية كدأهبا ساكنة كجبل.. صامتة كقرب!
والصمت يعزف أحلانه يف سيمفونية كئيبة يف الليل!

ومر املذنب ليله اجلمعة!!
* * * *
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وينري  األمطار.  مع  يمتزج  أن حيتمل، وخاصة حني  من  أقوي  الربد 
الربق، فيشق بنوره عنان السامء، ويليه صوت الرعد املدوي..

حسن  الشاطر  فاجته  اجلو..  هذا  مثل  يف  الطريق  الستكامل  سبيل  ال 
بكياسة،  دقات  ثالث  الباب  دق  وحني  رآه،  مضاء  بيت  أقرب  إيل 
فقط  عنفا، حينها  أشد  دقات  الباب  يدق  أن  فقرر  أحد.  يستجب  مل 

اكتشف أن الباب مفتوح!..
دخل الشاطر حسن البيت، ليجده منمقا ومنظام، ويتكون من غرفة 
يدري  ال  الطعام  من  طبق  عليها  وطاولة  منظم،  رسير  هبا  واحدة، 

كنهه..
عىل  النوم  وبعدها  الطعام،  تناول  من  نفسه  حسن  الشاطر  يمنع  مل 

الفراش املنظم، حتى حيل الصباح، وهتدأ النوة، فيستكمل رحلته!
أكثر  ارتكب  الذئب. وأنه  بيت  أن هذا  ولكن األمحق مل يكن يعرف 
أشد  ارتكب  بأنه  يدري  يكن  ومل  طعامه.  أكل  حني  محاقة  األعامل 

األعامل غباءً حني نام يف فراش الذئب!
نائام، حيث ال جيب أن  الغريب  الذئب، حيث وجد هذا  واآلن عاد 

ينام..
* * * *
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السبت:

متشاهبة.  املكان  هذا  يف  الطرق  وكل  طريقه،  حممد  ضل  البداية،  يف 
لذلك، إحساس أنه يسري يف دائرة كان يراوده أغلب الوقت.

األقدار يف  تبخل  ومل  له،  املنح  تقديم  الظروف عن  تتوقف  مل  ولكن 
منحها اهلدايا له.. ولبئس عطاياها!

بة، ولسان حاله  توقفت السيارة فجأة يف مدخل قرية ما نائية. أطلق سُ
غطاء  وفتح  السيارة،  من  حممد  خرج  ينقصني».  كان  ما  «هذا  يقول 

املوتور، ووجده ساكنا كديناصور..
معلوماته عن ميكانيكا السيارات كمعلومايت عن الكائنات احلية عىل 
يوضع  أين  هي  سيارته  بميكانيكا  عالقته  فكل   .األخر الكواكب 
البنزين، وأين توضع مياه التربيد. يراهم دائام يفتحون غطاء املوتور 
عندما تتوقف السيارة فجأة، ولكنه جيهل اخلطوة التي تيل فتح غطاء 

املوتور، جهل طالب أديب بامدة الكيمياء!!
وحني قرر أن يفعل مثلهم، عله ينال من احلظ ما ينالون دائام، وجد 
 أن األمر معقد أكثر مما تصور، فقرر أن حيرتم ذاته، ويعود مرة أخر

حياول مع السيارة.
وضع املفتاح، وحاول معها مرارا وتكرارا، دون أدنى فائدة.

ال يعرف يف أية منطقة هو، وال أية لعنة يف هذه القرية بالذات ستحل 
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ليلته؛  فيه  يقيض  مكان  عن  يبحث  أن  قرر  لذلك  قريب.  عام  عليه 
وللصباح رب كريم!

أو  فندق  عن  كثريا  فبحث  للبيات،  طلبا  التسول  من  منعه  حياءه 
أو حتى مقهى. ولكن ذهبت كل حماوالته  ليلته،  فيه  بنسيون يقيض 
دائام  التي  لسمعتها  أبدا،  زوار  يأتيها  ال  البائسة  القرية  فهذه   ،سد
ما تسبقها. وألن أهلها ينامون بمجرد غروب الشمس، مل يكن هناك 
مقهى واحد مفتوحا، فصار كمن يبحث عن إبرة يف كومة قش، ولكن 

يف احلقيقة البحث عن إبرة يف كومة قش أسهل كثريا..
احرق القش ستظهر لك اإلبرة..

ولكن ماذا عليه أن حيرق ليجد فندقا!
وبعد حماوالت مضنية، مل جيد مكانا أفضل من الطاحونة ليقيم فيها 
ليلته حتى الصباح، فلم يكن يعلم رس تلك امللعونة. قدر أهنا مكان 
ال يسكنه أحد، وهو مكان مناسب للبيات، دون أن جيرح كرامته يف 

طلب مكان من شخص ما.
يدخل حممد مبنى الطاحونة، ويرتكب نفس محاقة الشاطر حسن، ومل 
يبال برائحة الكربيت التي تسد األنوف، ومل يبال بتلك الرجفة التي 

هزت جسده بمجرد دخوله املكان..
ونام حيث ال جيب أن ينام..
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سمع اجلميع الرصاخ املدوي، الذي أيقظ القرية بأكملها من سباهتا.. 
ومل يتوقع أحد أن هذا الرصاخ من برشي، بل هو بالتأكيد من سكان 

الطاحونة.

األحد:

يمر الرجال -كام هي عادهتم- من شارع الطاحونة هنارا، ليذهبوا إيل 
أعامهلم. ومل يلحظ أحد اجلثة املمزقة، لغريب اختذ الطاحونة امللعونة 

مأو له، يدعى حممد ويتسم باحلياء..
الطاحونة،  منطقة  يف  شخص  يوجد  ال  العادة-  هي  -كام  الليل  ويف 
ذهابا  الطرقات  يمألون  الناس  كان  املنطقة  تلك  عن  بعيدا  ولكن 

وإيابًا..
هيرب  قط..  قبل  من  يسمعوه  مل  زئري  صوت  الناس  يسمع  فجأة، 

اجلميع خوفا، وهم مرعوبون من هذا الصوت..

االثنين:

يف  ممزقة  جثث  بأربع  ليفاجؤوا  عملهم،  إىل  ليذهبوا  الناس  خيرج 
الطرق..

األوىل مل يتبق منها سو أشالء، يمكن مجعها يف كيس بالستيكي.. 
ال  الثالثة،  اجلثة  يف  العلوي..والعكس  نصفها  يوجد  ال  الثانية،  و 
يوجد هلا نصف سفيل.. وربام مها جثة واحدة قسمها القاتل نصفني، 
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ولكن ما تفسري فرق احلجم؟.. النصف السفيل جلثة شخص بدين.. 
يمكنك  حد  أقىص  إىل  نحيل  نحيل..  لشخص  العلوي  والنصف 
منها  يتبق  فلم  األخرية،  اجلثة  أما  عينيه.  متأل  اهللع  ونظرات  ختيله.. 

سو الرأس واألطراف!
اجلميع كان حيكي عن صوت الزئري الذي سمعوه أمس، ومل ير أحد 
أو  رأوه..  من  هم  فقط  أشخاص  أربعة  الزئري..  صاحب  الكائن 

باألصح، بقايا أربعة أشخاص!!
بيه  كامل  كان  وكالعادة  جديد،  من  الطرقات  متأل  الرشطة  وعادت 
مأمور القسم هو املسئول عن القضية، وأول ما خطر عىل باله حادث 
األربع  وبني  بينه  ربط  ما  وبشكل  السجن،  يف  رسحان  حممد  مقتل 
الفعل  هذا  يمت  أن  يمكن  ال  أنه  يقينًا  ازداد  رآهم،  وحني  جثث. 

لبرشي، وال حتى احتامل ١%..
تم مجع األشالء لعرضها عىل الطب الرشعي، ومل يكن هناك أي دليل 
مادي كام كان يف اجلرائم السابقة! ويف الليل، مل ينزل أحد من سكان 

البلدة إيل الشارع، ولكن الغرباء ال يعرفون..
ال أدري رس مرورهم من تلك البلدة ليال، وملاذا زاد تلك األيام.. ربام 

هو قدرهم..
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الثالثاء:

حتاول  الناس  الناس.  بني  الذعر  تثري  البلدة،  مدخل  يف  ممزقة  جثة 
االقتناع أنه ذئب، آخرون قالوا أسد هرب من حديقة احليوان، التي 
حتى  البوح  يرفض  واجلميع  األميال..  مئات  البلدة  تلك  عن  تبعد 
تثبت  ومل  وبعد  خاصة،  الطاحونة،  قِبل  من  األفعال  تلك  أن  لنفسه 

املحارض والرشطة أن الطاحونة مدانة يف اجلرائم السابقة!
لتلك  الرشطة،  رجال  من  مساعديه  ومجيع  بيه  كامل  جنون  جن 
منذ  العنف!  اهلادئة وهبذا  القرية  زادت فجأة يف هذه  التي  احلوادث 
كأسد  ضحاياه  بجثث  يفتك  كائن  واليوم  متسلسل،  قاتل  أسابيع 
مصاب بسعار، وتقرير الطب الرشعي لن يظهر قبل الغد، حتى تظهر 

الرؤ، علنا نجد فيه خيطا نستدل فيه عىل القاتل.
القرية  أنحاء  مجيع  يف  بحث  االطمئنان-  سبيل  -وعىل  ولكنه 
لقد  جيد.  ومل  السملويت..  عائلة  من  باق  شخص  عن  وضواحيها 

ا بعد مقتل حممد رسحان.. انتهت هذه العائلة متامً
األربعاء:

التجوال  يتبعون حظر  البلدة مازالوا  يمر دون حوادث، ولكن أهل 
وزادت  الكائن..  ذلك  من  خوفهم  عليهم  فرضه  الذي  اللييل، 
من  خوفا  أمهاهتم،  أحضان  يف  إال  ينامون  ال  واألطفال  القصص، 
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ذلك الغول الذي يمزق الناس إربا..
ويف املكتب اخلاص بمأمور القسم، جيلس كامل بيه عىل ضوء مصباح 
بالدوائر  مليئة  ورقه  وأمامه  فمه،  يف  القلم  ويضع  اخلافت،  املكتب 

واألسامء، وينتظر وصول تقرير الطب الرشعي..
لكنه فطن أنه ما من يشء يستطيع أن يبقى عينيه مفتوحتني إال ما بقي 
يقرأ  أن  قبل  النوم  إىل  أن خيلد  يريد  فهو ال  إرادة حديدية،  من  لديه 

التقرير..
كل هذه القهوة التي يف جوفه مل تؤثر، فرضب جرس عىل مكتبه مرة 

واثنتني، ولكن ال أحد جييب.. فناد بأعىل صوته:
-« يا اساماااااعيل.. أين أنت يا رأس البجم»

فيأيت عسكري مهروال، ويدخل عليه مكتبه، ويؤدي التحية، فيقول 
له كامل بيه:

-«أحرض يل كوب قهوة آخر..»
فقال له إسامعيل:

-«حتت أمرك يا باشا»
عن  وسأله   ،أخر مرة  بيه  كامل  عليه   فناد للخروج،  واستدار 

سجائر، فقال له إسامعيل:
-«ولكنك ال تدخن يا باشا!»
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فغضب كامل من رده عليه، وقال له بصوت يتخلله الغضب، وبنظرة 
هتديد ووعيد:

-«هل ستتناقش معي يا رأس البجم.. معك، اعطني واحدة، وإن مل 
يكن معك، فاغرب عن وجهي اآلن»

كامل  أسلوب  عىل  اعتاد  ولكنه  ا،  حمرجً األرض  إىل  إسامعيل  فنظر 
هي  أمامه  ووضعها  تبغ،  علبة  رسواله  جيب  من  وأخرج  الفظ،  بيه 

وقداحة، وخرج دون أن ينبس ببنت شفة..
أشعل كامل بيه سيجارة، وأخذ نفسه األول منها، فسعل. ويف النفس 
الثاين، بدأ يشعر بالدوار والغثيان، فرماها عىل األرض، وهو يسب 

خمرتع هذا اليشء اللعني!
دخل عليه إسامعيل ويف يده كوب قهوة وكوب ماء، ووضعهام عىل 

مكتب كامل بيه، فرمى كامل يف وجهه علبة التبغ وقال له:
-«كيف ترشب هذا الزفت.. خذه واغرب عن وجهي اآلن!»

وبالفعل أخذ إسامعيل علبة تبغه، وخرج وأغلق الباب خلفه..
أخذ  قد  كان  القهوة،  كوب  من  األوىل  رشفته  ارتشف  أن  وبمجرد 

القرار..
من  يعرف  حتى   ،أخر مرة  السملويت  رسحان  حممد  قضية  سيفتح 
كثري من زمالئه،  أبواب سقر عىل  كان هذا سيفتح  إن  اجلاين، حتى 
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فيكفي األرواح التي اُزهقت حتى اآلن..
أريكة يف  أقرب  إىل  النوم، فذهب  مفر من  أنه ال  أيقن  دقائق،  وبعد 

مكتبه، وألقى جسده عليها..

الخميس:

كل  ويكرس  اجلهل،  بشجاعة  يتباهى  من  جتد  مكان،  كل  يف  دائام، 
ويأخذ  خرافات،  هذا  كل  أن  ويقرر  القطيع،  عن  ويشذ  التعاليم، 

عصاه ظنا منه أهنا ستحميه، وينزل إيل الشارع ليال..
وكان ذلك الشخص هو سمري..

ولكنه -لألسف- ال يعرف كنه الكائن الذي سيواجهه!
* * * *

وفجأة  رسحان..  حممد  مقتل  بقضية  ممسكا  كامل  كان  املكتب،  يف 
نظر إىل اسم مسئول السجون.. رايض مدكور الرشبيني.. من عائلة 

الرشبيني!!
كيف مل يضع أحد هذا يف عني االعتبار؟..

بغلق  أمره  الذي  النيابة،  وكيل  مع  حتدث  عندما  رسيعا،  الرد  وكان 
املحرض وترك القضية كقضية انتحار، ويكفي أنه يعرف أنه ال عالقة 

هلذه القضية بضحاياها وجمرميها بام حيدث اآلن يف القرية.
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وكيل  جتاه  كامل  ثورة  من  ليهدئ  الرشعي  الطب  تقرير  ووصل 
من   أقو خمالب  لديه  مفرتس،  حيوان  قتلهم  القتىل  مجيع  النيابة.. 
أنياب األسود، ومل  األفيال وحدة  أنياب  بقوة  وأنيابه  الدببة،  خمالب 

يستطع الطب الرشعي تفسري كنه أو نوعية هذا احليوان!
الجمعة:

حزين،ولكنهم  الكل  سمري..  موت  عن  إال  حديث  للبلدة  يكن  مل 
وا ذلك اخلطر أيًا كان نوعه.. ظلوا يرسدون  قرروا أن يتَّحدوا ليتحدُّ
وقصة  املخاطر،  مواجهة  يف  قريتهم  عظمة  عن  الواهية  قصصهم 
أجدادهم مع عائلة السملويت، وكيف قضوا عليها باحتادهم، ناسني 

أو متناسني أن أجدادهم هم سبب ما هم فيه اآلن!
وانتظروا ذلك الكائن حمتشدين

فرح  البرش،  من  الكثري  أنفه  شمت  وحني  شمه،  حاسة  خلف  يسري 
بالوليمة..

أطول  كان  وإن  بحصان،  أشبه  جسد  عىل  اللون،  أسود  أسد  رأس 
قليال، له أربع أقدام ويدان، ولكنه ال يملك ذيال أو أذنا، وحني كرش 

عن أنيابه، مل تكن أنياب عادية، وإنام سكاكني حادة..
يف غمرة الذعر هجم عليهم!.. انقض وظل يمزق هذا، ويأكل ذلك، 
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جتشموا  البلدة  سكان  أغىل،  والروح  وهلة  الفزع  ذاك..  وخيمش 

سواء  يرضبونه  وبدءوا  خوفهم،  عىل  وتغلبوا  أنفسهم  ومتالكوا 

مل  قواه..  خارت  حتى  بالسيوف،  وبعضهم   ، بالعيصّ أو  بالرصاص 

يقع، وإنام هرب إىل الطاحونة، وعندما ذهبوا خلفه.. مل جيدوا له أثرا، 

وكأنه مل يكن!

لكنهم وجدوا جثة حممد املتعفنة، الذي كان من أوئل الضحايا!

* * * *
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(٨)

قسم ما وراء الطبيعة

بمبنى  الطبيعة  وراء  ما  علوم  قسم  لتجهيزات  متابعته  مراد  دكتور  واصل 
املخابرات العلمية .

كان ما حيدث بمثابة نقلة جبارة يف تاريخ املخابرات العلمية ..
خاص  مكتب  كل  ان  بحيث  متصلة  منفصلة  متعددة  غرف  من  تكون  القسم 
بتخصص معني كان قد طلب دكتور مراد وجوده يف القسم كان يفتح عىل معمل 
خاص جمهز باحدث التقنيات العاملية وكانت املكاتب باملعامل املتصلة هبا كلها 

مصنوع من نوع زجاج خاص مانع لآلشعة ومضاد للرصاص والصوت ..

كان القسم بالكامل حتت االرض اسفل اجلراج اخلاص بمبنى املخابرات ..
اختذ القسم يف تكوينه شكالً دائرياً اطراف الدائرة هي املعامل واملكاتب بالدور 
جتهيزات  وغرفة  اجلثث  حلفظ  ثالجة  من  متكون  االسفل  والدور  العلوي 
النصف االيمن من  بعد كل ذلك يف  اتصال واستشعار عن  ميكانيكية وغرفة 

الدائرة اما النصف االيرس كان رهيب بحق ..!!
كان عبارة عن حديقة حيوان كبرية بال حيوانات .. !!

باضخم  بداخله  االحتفاظ  يمكن  بحيث  جمهز  الطبيعية  للحياة  د  عَ مُ مكان 
الكائنات حجامً واكثرها عنفاً ورشاسة .. !!

رشط ان يكون االحتفاظ هبا وهي عىل قيد احلياة ..!!
 – القول  صح  – ان  احلديقة  هذه  ستعج  يوم  ذات  انه  يعتقد  مراد  دكتور  كان 
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بالكثري من الكائنات الغري معروفة التي ال تنتمي اىل عاملنا ...
وكان البد له ان يكون مستعداً لذلك ..

حرارهتا  درجة  تكون  ان  املمكن  من  انه  بحيث  احلديقة  هذه  بتجهيز  قام  لقد 
٥٠٠٠ آالف درجة حتت الصفر أو ٥٠٠٠ آالف درجة مئوية !! 

وملا ال وهو يتوقع ان هناك كائنات تعيش يف باطن االرض !!
غذ هذه الغرفة بانابيب خاصة تضخ الغاز املالئم للتنفس سواء ان كان هذا 

الغاز هو االكسجني او غري ذلك .. 
ربام سيأيت هلذا املكان من يتنفس غاز الكلور .. ! 

وربام من ال يتنفس اصالً .. !! 
كل هذا تم جتهيزه بشكل بانورامي بحيث يتمكن كل من يعمل بالقسم بمتابعة 

ما حيدث ... 
ومن هنا كان البد من غرفة مستقلة يف اعىل نقطة بالقسم هبا فريق عمل ليس له 

اي دور سو توثيق وتسجيل كل ما يدور داخل القسم ..
كل لفتة ..

كل مهسة ..
كل حركة ..

كان عىل ثقة ان ذلك سوف يفيد يف يوم ما ..
بقى ان نصف قلب الدائرة ...

اقصد فناء القسم ..
منتصفه ...
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قياس  جهاز  من  بداية  املختلفة  باالجهزة  تعج  كبرية  ساحة  عن  عبارة  كان 
الضغط ورضبات القلب ..

فوق  واالشعة  أكس  كآشعة  املختلفة  باآلشعات  الكشف  باجهزة  مــروراً 
البنفسجية وحتت احلمرا والكشف باملوجات الصوتية ...

انتهاءاً باجهزة رسم اخلرائط اجلينية والوراثية ... 
والكثري من االجهزة االخر التى ال اعلم حتى اآلن ما هي وظيفتها ..

ربام نعلم معاً يف قادم االحداث ..
بقى العنرص البرشي ...

متى  ألتعجب  انني  حتى  مراد  دكتور  طلبات  لكثرة  االستفاضة  تصعب  وهنا 
وكيف وضع الوصف الوظيفي والشخيص للعاملني بالقسم .. !

فقط سنذكر الشخصيتني الرئيسيتني يف القسم وسنتعرف عىل الباقيني كلٌ يف حينه ..
يف البداية رئيس القسم ونحن نعلمه جيداً وهو دكتور مراد ..

ثم النقيب دكتور منى العطار دكتورة الصحة النفسية بالقوات املسلحة والتي 
كان هلا اكثر من مشاركة يف عمليات حلساب املخابرات العامة ..

ولكن مهالً .. 
ما لدكتورة صحة نفسية بقسم ما وراء الطبيعة ؟  

ا دكتورة منى بالذات ..؟ وملِ
دكتورة منى ليس هلا أي عالقة بالكائنات االخر كل ختصصها كان يف نفس 

االنسان البرشي ..
وحيث ان دكتور مراد يف انشاءه هلذا القسم كان قد طلب عىل رأس فريق العمل 



ثغرة لوسيفر

67

خبري يف علم النفس ليكون مساعده الشخيص حيث ان القسم سيحتوي عىل 
ختطئ  برشية  نفوس  وكلهم  والعلامء  واملوظفني  والفنيني  العاملني  من  املئات 
وتصيب وتضعف وتقو ، وحيث ان ما سريونه داخل هذا القسم قد تكون 
التخصص  هذا  لوجود  البد  فكان  الولدان  هلوهلا  تشيب  اشياء  او  كائنات 

كمساعد شخيص له .
بجوار  لوجوده  التخصص ولكن  – ليس يف وجود ذلك  الفكرة  رغم عجب 
دكتور مراد عىل رأس القسم - فقد وافق عليه السيد رئيس املخابرات العلمية..

واختار دكتورة منى بنفسه ...
واصبحت هى رقم ٢ يف القسم ..

ولكن هذا ما قاله دكتور مراد للرئيس ..
اما ما بداخله كان هناك رأياً آخر ..

لقد كان يرغب يف وجود خبري نفيس بجواره طول الوقت ليحلل كل ما يدور 
خارج املألوف ..

وخارج املألوف حتديداً هذا ما يرفضه السيد رئيس املخابرات ..
رغم موافقته جمرباً عىل انشاء القسم .. لكنه مازال غري مقتنعاً بذلك ..

حسناً هذا هو قسم ما وراء الطبيعة بجاز املخابرات العلمية وهذه دكتورة منى 
العطار ومن االحداث سنتعرف عىل شخصيتها اكثر ..

وسنعرف ماذا ينتظر العاملون هبذا القسم ...
فام ينتظرهم عجيب ..

عجيب بحق .. !!
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(٩)

السلعوة

ويف صباح السبت، خرج أهل القرية عىل وجوههم فرحة النرص عىل ذلك 
والشعور  يمألهم،  باألمان  والشعور  ”سلعوة“،  أسموه  الذي  الكائن 
التي  واألحاسيس  املشاعر  تلك  كل  نسوا  قد  وكانوا  يغمرهم،  باالطمئنان 

عادت هلم من جديد.. وصلوا بإحساس األمان إىل املنتهى..و.....!
خرجت عليهم السلعوة من الطاحونة..

ألول مرة منذ ظهرت تباغت باهلجوم هنارا..
يفر اجلميع.. والذعر يمألهم.. ورائحة اخلوف تفعم األنفاس.. واألدرينالني 

صار منترشا بشدة يف اجلو.. وال مالذ..
حتى ظهر الشيخ عىل سليامن..

البياض، وله حلية  ناصع  يرتدي جلبابا  السبعني من عمره،  شيخ عجوز يف 
يتكئ عىل  البحر وزرقته،  بيضاء، وبرشته كلون حليته، وعيناه كلون  طويلة 
فهم  القرية،  هذه  حكيم  كان  األبقار.   إحد بجلد  غلفة  مُ سميكة  عصا 

يسمونه فيها ”أبو االشيوخ“..
وقف يف منتصفهم، وقال بأعىل صوته:



ثغرة لوسيفر

69

-“واعتصموا بحبل اهللا مجيعا!“
قاهلا مرارا وتكرارا، حتى نظر إليه اجلميع ثم استطرد حديثه قائال:

-“هذه السلعوة ما هي إال حيوان.. حينام اجتمعنا هربت منا وفرت وحينام 
تفرقنا ها هي تقتل فينا وتفتك ما طاب هلا..“

يقول كالمه، والسلعوة ال تزال عىل موقفها.. تقتل وتلتهم كل من يقع بني 
خمالبها..

ثبتهم كالم الشيخ سامل، وكل أتى بام يقدر عليه.. سيفا، شومة، وهناك من 
النريان، والقليل معهم مسدس. قرروا رسيعا أن ينصبوا هلا رشكا..  أشعل 
جر أحد شباب القرية الشجعان، جرت وراءه.. فأخذها إىل الرشك، وقد 

وقعت به.
هنا، اهنال أهل القرية بكل ما أتاهم اهللا من قوة.. يف قاومت كثريا، ولكن مع 
الرضب والطلقات النارية خارت قواها، ومل يتوقف أهل القرية عن رضهبا 

حتى وقعت عىل األرض جثة هامدة..
وجاءت الرشطة غري مصدقة ما تراه، فأقىص توقعاهتم يف أسوأ كوابيسهم كان 
سلعوة من الرضب الذي يعرفونه، أما هذه فهي رضب من رضوب اخليال، 
حيث  اجلواريس،  العرص  من  أو  العلمي  اخليال  أفالم  أحد  من  آتية  فكأهنا 
يستجوبون  أخذوا  العمالق!..  والدبلودوكس  والديناصورات  املاموث 

الناس، ورجال البحث اجلنائي مذهولني أمام هذا اليشء..
الرشعي  الطب  إىل  كبرية،  نقل  سيارة  عىل  الكائن  هذا  نقل  تم  النهاية،  يف 
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للتعرف عىل كنهه.
النتيجة  هذه  مع  بصلة..  أريض  كائن  ألي  يمت  ال  النووي  محضه  كائن، 
املتخصصني باصطحاب  لفريق من  بالسامح  أوامر من جهات عليا  جاءهتم 
هذا الكائن إىل جهة غري معلومة؛ عىل األقل هلم، مع تعليامت بعدم النرش ىف 

املوضوع، أو حتى اهلمس به بينهم وبني أنفسهم..
* * * *
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دكتورة منى:
- ”سلعوة؟!“

فابتسم دكتور مراد وقال هلا:
- ”نعم سلعوة.. ماذا بك.. ملاذا انت مندهشة هكذا؟!“

فنظرت له دكتورة منى بامتعاض وقالت له:
-“ال أفهم ما دخل سلعوة بعملنا يف قسم ما وراء الطبيعة؟!!“

فضحك دكتور مراد وقال هلا:
مصطلح  هو  سلعوة  مصطلح  إن  خميلتك.  يف  كالتي  سلعوة  ليست  -“إهنا 
 قر يف  السكان  هياجم  غامض  أي خملوق  عىل  يطلق  وشامل،  واسع 
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الظهور  بعض  له  وكان  قر الصعيد،  يف  ظهوره  ومدن مرص، تكرر 
أحد  ويعترب  خرافة.  أنه  السنني  ملئات  اجلميع  ظن  أن  بعد  املرصية،  باملدن 
كمخلوق  ذكرته  الفراعنة  أساطري  أن  أتعرفني  اآلن.  حتى  الغامضة  األلغاز 
وأنه  حرمة املعابد واملقابر وحيميها،  يقتحم  أن  حياول  من  كل  هياجم 

يشبه الذئب والثعلب ؟
فابتسمت منى كمن تذكرت شيئا، وقالت له:

امرأة كسائر  تزوج  القرية  أفراد  دائام  أن أحد  -“نعم كانت جديت حتكي يل 
بالليل  تتحول  كانت  املرأة  وهذه  جماورة،  قرية  يف  أخت  هلا  وكان  البرش، 
وذات  اجلثث،  وأكل  القبور  بنبش  لتقوما  أختها  إىل  وتذهب  سلعوة،  إىل 
القرية  ناحية  فيه  الذي حتركت  االجتاه  افتقدها زوجها، فخرج يف ذات  يوم 
املجاورة، وهناك انتظر حتى خرجت هي وأختها وتابع السري خلفهام وانتظر 
من بعيد دون أن تلحظاه، وسمع إحدامها تقول للثانية أن من بالقرب صعب 
إخراجه، فأشارت إليها أختها بكرس رقبته حتى تتمكنا من إخراجه. عندها 
تأكد الزوج من حقيقة زوجته، وسبقها إىل البيت وأو إىل فراشه، وعادت 

هي واغتسلت مما حلق هبا يف هذه الليلة.
واستيقظ الزوج فطلب منها أن حترض له كوب ماء، فقالت له أنا أخاف أن أضع 
الكوب يف الزير، ألنه خيرج أصواتا عند امتالئه، فرد عليها بسخرية ومل مل ختايف 
وأنت تنصحني أختك بكرس عنق من يف القرب؟ عندها اكفهر وجهها وتتطاير 
الرشر من عينيها، وعلمت أن أمرها انكشف، فقالت له أن: لوال أوالدنا حممد 
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وحممدين ألصبح دمك رشبة ماء صغرية، وألصبح حلمك لقمة يف فمي، إال 
لتذهب  الدار،  خارج  وأرسعت  خريا.  هبام  وأوصيك  أتركك،  ألجلهام  أنني 

ألختها وتعلمها بانكشاف أمرمها، مما حيتم عليهام الرحيل دون عودة..“
ابتسم دكتور مراد متابعا رشودها مع احلكاية، ثم قال:

السلعوة هذا.  انترشت حول موضوع  التي  الشعبية  القصص   إهنا إحد  -
السلعوة ألول مرة  بعيدا عن األساطري وحكايات األجداد، ظهرت  ولكن 
 ،الكرب ملدينة القاهرة  الرشقية  الستينات والسبعينات يف األطراف  يف فرتة 
، ليصبح حديث مرص،  ويف بداية عام ١٩٩٦ ظهر هذا احليوان اهلجني ثانيةً
ليالً  النزول  بعدم  أنحاء مرص وسط نصائح األهايل  الرعب يف مجيع  وانترش 

. وأخذ احلذر دائامً
تنهدت منى وقالت:

املسمى  الكائن  هذا  لظهور  علمي  سبب  من  البد  النهاية  يف  -“ولكن 
السلعوة.. أليس كذلك“

نظر هلا دكتور مراد نظرة ذات معنى وقال هلا:
-“هل ستفكرين كرئيس املخابرات وتقولني إن لكل يشء سببا علميا؟!!.. 
حسنًا.. ال جيب أن تضعي يف االعتبار دائام أن هناك سببا علميا ملا سنقابل.. 

لكن هذه املرة هناك سبب علمي..
فوجدا  هناك،  ماذا  لرييا  فخرجا  اخلارج،  من  آتية  أصوات  حديثهام  قاطع 

جمموعة من الرجال أقوياء البنية حيملون جثة السلعوة عىل نقالة كبرية!
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(١٠)

النداهة

أهلــــــه نيس  امه..قالت  يا  الولد  فني 
له نــادت  ملا..الغولــــــة  البلــــد  فات 
مسحـور الولد  والد..قالوا  يا  الولد  فني 
بتدور(*) السنني  بالد..وادي  وراها  سافر 

* * * *
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كامال  قطيعا  بل  واحدة  تكن  مل  وربام  وعادت،  قبل  من  قتلوها  لقد 
من هذا الكائن املريع، ولربام تكون مثل األفاعي، فيأيت القطيع لينتقم 
من قتلة إخوته. أال يكفي قتل إىل هذا احلد يف هذه القرية اليائسة؟.. 
األمحر  ولونه  كاألكسجني،  اهلواء،  تفارق  ال  صارت  الدم  رائحة 

يفرش الطرقات كدم اخلراف يف عيد األضحى..
يكفي قتل..

يكفي سفك للدماء..
أمل ترو تلك اللعنة املحيطة بنا ظمأها للدماء حتى اآلن؟.. أال يكفيها 

ما رسقتها من خرية شباب القرية؟!
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لسان حال كل أهل القرية يقول ويقول.. وهم ال يعلمون ما حيمله 
هلم الغد!

* * * *

السبت:

الشيخ عيل سليامن -كام تعلمون مجيعا- يعترب أبا الشيوخ يف البلدة، 
حيب  أيضا  وهو  حيبونه.  واجلميع  حكمة،  واألكثر  سنا  األكرب  فهو 
أن  يتوانى عن  الكبار وال  الصغار ويعطف عىل  اجلميع، فيحنو عىل 
بعد موقفه ووقفته  له،  الناس حبا عىل حبهم  بأي خري. وزاده  يقوم 

يوم أن قتلوا السلعوة..
سائر يف الطريق الشيخ عيل، فإذا بعجوز تنادي له باسمه.. وبعيدا عن 
السحر يف ندائها، فهو من طبعه ال يرد نداء أحد له.. سار إليها بخطى 
ثابتة، وهو يتوكأ عىل عصاه السميكة، وهي ال تزال تنادي عليه بصوهتا 

العذب، ويف قرارة نفسه يتمنى أال تتوقف عن النداء باسمه..
الدماء  جيعل  صوهتا  احلياة..  سيمفونيات  من  سيمفونية  اهللا..  «يا 

ترسي يف عروقي.. هو حلن.. نعم حلن.. حلن اخللود»!
ومل يكن لديه الوقت الكايف الستيعاب املوقف..

اسمي  سامع  من  حترميني  ال  أرجوك  ستقتليني،  كنت  إن  «حتى 
بصوتك للمرة األخرية»!!
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األحد:

سليامن..  عيل  شيخهم  يرثون  شعراؤها  يبكون..  البلدة  أطفال 
ونساؤها يعددن.. ورجاهلا يف أشد حاالت احلزن لفراقه، فهو حمبوب 

من اجلميع وظن اجلميع أن السلعوه عادت لتنتقم منه..
مجيعا»..  اهللا  بحبل  «واعتصموا  يقول:  وهو  وصوته  كالمه  تذكروا 
أثارهم حبهم له..جتمعوا مره أخر، وعزموا عىل أن تكون األخرية، 
ليتخلصوا أبدا وهنائيا من تلك السلعوة، حتى وإن مل تكن واحدة بل 

قطيعا.. إما أن يعودوا بجثثها، أو يعودوا جثثًا!
هو  فيذهب  أحدهم،  عىل  ينادي  بصوت  إذا  انتظارهم،  أثناء  ويف 

وصديقه ليستطلعا من صاحب النداء..!
االثنين:

كل  البلدة  أهل  فيعود  جديد،  يوم  مولد  عن  لتنبئ  الشمس،  ترشق 
منهم إيل داره، بعدما يئسوا من ظهور السلعوة.. ويف طريقهم، إذ هبم 

يأشالء الرجلني اللذين ناد عليهام صوت جمهول أمس..
يسمعوا  أن  دون  من  السلعوة  أكلتهم  كيف  فرقا..  عقلهم  تشتت 
الذئب  براءة  دمائهم  من  ا  إذً بريئة  السلعوة  هل  زئريها؟..  صوت 
القتل؟.. هل األمر  النداء وبني  من دم يوسف؟.. هل من ربط بني 
الرشطة حتى  تظهر  بالسلعوة؟.. يشء مريب حيدث.. ومل  يرتبط  ال 

اآلن.. وال أحد يبوح بام يف داخله..
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الثالثاء:

استيقظ اجلميع وهم عىل يقني أهنم سريون أشالء وجثث كام هي العادة 
يف اآلونة األخرية، ولكن حلسن احلظ مل تكن هناك أية جثث اليوم..
وقد وصلت بالغات كثرية إىل الرشطة ولكنها مل تأت عىل غري العادة..

هناك يشء مريب!
* * * *

يف قسم الرشطة ينظر رجال الرشطة لبعضهم البعض وأمامهم قرار 
هذه  قضايا  أن  فظنوا  القرية  هذه  قضايا  عىل  والتحفظ  النرش  بعدم 
قضايا  يف  البحث  عن  توقفت  لذلك  ؛  عليا  جلهات  ستذهب  القريه 

وبالغات هذه القرية..
امللعونة اآلن  القرية  حتام هناك جهات عليا مسئولة حتل قضايا هذه 

فيكفي هذا حتى األن..
نحن لدينا أطفال وال ذنب هلم فيام نفعله..

ال نريد أن تصيبنا اللعنة، وتصيب أطفالنا وأحفادنا كام حيدث اآلن 
يف القرية!

* * * *
ويف املساء كان هناك شلة من شباب البلدة فإذا بصوت امرأة مل يروا 
الصوت،وإن  يقاوموا  مل  بأسامئهم،وطبعا  مجيعا  ينادهيم  مثيل  جلامهلا 
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قاوموا فالصوت ال يقاوم..
إنه ليس أي صوت..
إنه صوت النداهة..

يذهبون إليها غري قادرين عىل الوقوف..
..متى يأيت دوري وتنادي هذه الفاتنة عىل اسمي مرة أخر

يالروعة هذا الصوت..
أذين حلياهتا مل تسمع ما يطرهبا هبذا الشكل..

وقلبي لعمره مل يرفرف هبذه الطريقة لسامع اسمي من فتاة..
ولكن من قال إن هذا الصوت ينتمي لفتاة من عاملنا!

حتام إهنا مالك من عامل آخر..
..أرجوك انطقي اسمي بصوتك مرة أخر

قوليه مرة أخرية وبعدها فلتقم القيامة..
لن يسبقني أحد للوصول إليها أبدا..

لن يسبقني أحد مهام كلفني األمر!

األربعاء:

كانت فاجعة عىل البلدة أن يتوىف الشيخ عىل واثنان آخران وأيضا ستة 
من أفضل شباب البلدة..غري ضحايا السلعوة يف األسبوع السابق..

وضحايا حممد السملويت..
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األساطري  وعادت  النداهة،  أهنا  اكتشفوا  األحداث  ربطوا  وحني 
القديمة عن النداهة ترتدد كثريا يف البلدة..

كتب اجلميع آيات قرآنية أمام البيوت، ورشوا امللح عسى أال تقرتب 
منهم..

تنادي  أن  من  خوفا  يرتعدون  بيوهتم  يف  القرية  أهايل  جلس  وبعدها 
النداهة عىل اسمهم..

ذلك اإلحساس الذي كنت تشعر به حني كان ينادي مدرس الفصل 
عىل أسامء الطالب لري واجباهتم أو ليسأهلم سيان..

أنت مل تقم بعمل واجبك املدريس، ومل تذاكر دروسك!
تنظر إليه تارة وإىل اخلريزان الذي يف يده تارة أخر ثم تبتلع لعابك 

بصعوبة وتنتظر نداء اسمك دون متني لذلك..
تتمنى أن متوت أو أن تنشق األرض وتبتلعك قبل أن تأيت هذه اللحظة..

هكذا كان حال أهايل القرية البؤساء..
وحلسن حظهم مل تناد أي أسامي يف هذه الليلة الكاحلة!

وكأهنا تلعب معهم لعبة قاسية!

الخميس:

شادي يوسف!
شاب من شباب القرية قوي البنية عريض املنكبني طويل القامة، وإن 
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كان هيمك وصفه فهو أسمر اللون له شارب إعدادي ذلك الزغب 
عىل الوجه وشعره أسود جمعد وله عني ال تعرف اخلوف..

كان شادي ضمن شلة الشباب الذين وجدوا جثثهم أمس ولكنه ويا 
حلظه فارقهم قبل أن تنادهيم النداهة بدقائق..ولكنه منذ أن عاد وهو ال 
يكلم أحدا وال يأكل وال يرشب وطبعا آمن اجلميع أن النداهة نادته، 
وأهنا يوما ما وليس ببعيد ستناديه النداهة للمرة الثانية، وهذه هي املرة 
التي ستلتهمه فيها كام تقول األساطري ولكنهم تعلقوا بآخر أمل وطلبوا 
دكتور الوحدة الذي رأه ومن الوهلة األوىل عرف ما الذي أصابه فقرر 
وفعال  جسده،  يف  جروح  أثر  عن  بحث  ثم  ماء  كوب  طلب  يتأكد  أن 

وجد جرحا يف ساقه وعندما قرب املاء منه ارتعد الرجل وحترك..
عرف عىل الفور أهنا ليست النداهة، وال تلك اخلزعبالت التي يرددها 
أهل البلدة وإنام حاله متأخرة من داء الكلب فقد عضه كلب مما أد إيل 
إصابته بداء الكلب، وعدم أخذه للعقار املعالج أدي إيل تطور املرض مما 
املحقن  وأخرج  احلالة  لتلك  العصبي ووصوله  للجهاز  إيل رضبه   أد

وأعطاه حقنه وأمر أهله أن يتابعوا معه حتى يشفي متاما..
وهبذا وجه طعنة إيل أسطوره النداهة يف مقتل!

من  إال  خاوية  الطرقات  كانت  الوحدة-  خروجه-دكتور  وبعد 
رصاصري  وصوت  العابرة  احليوانات  وبعض  اثنني  أو  كلب  صوت 

احلقل املرعب الذي يذكرك بأفالم الرعب..
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سمع  الطريق  منتصف  يف  به  وإذا  خوفه  عىل  يتغلب  دائام  علمه  ولكن 
صوت يتأوه يناديه، فذهب لري من الذي يتأوه هذا ويقدم له العالج..

إهنا تقول اووووووووووووووووه!
لعمري مل أسمع شخصا يتأوه هبذا الشكل..

ولكن..
إهنا ال تتأوه..

إهنا تقول حمموووووووووووووود!
حممود!

هذه اسمي..
ولكني بحيايت مل أسمعه هبذه الروعة..
أين أنت يا صاحبة الصوت املالئكي..
!خذي روحي وقويل اسمي مرة أخر

الجمعة:

جثه الدكتور ممزقه كالعادة يف اآلونة األخرية..
وكالعادة قدموا البالغات للرشطة ولكن ما من جميب..

ذهبوا إىل القسم ليأيت معهم أي مسئول ليقوم بالتحقيقات..
ولكن ال حياة ملن تنادي..

فقط حتذيرات وهتديد بخراب البيوت ووعيد إذا فتح أحد من أهل 
القرية فمه، وحتدث عام حيدث مع غريب أو نرشت إحد اجلرائد 



ثغرة لوسيفر

82

خرب عام حيدث..
ما سرياه معنا سيكون مريعا بحق.. وقتها سيتمنى لو يعود إىل قريتكم 

اللعينه يقابل كل ما ترونه من أهوال!
أية  إصدارات  أو  منه   الشكو حق  متلك  ال  الذي  األمل  هو  شنيع 

أمارات عىل عذابك به!
يدفنوا جثث  الرشطة هلم وبدأوا  األمل يف مساعدة  القرية  أهل  فقد 

الضحايا بنفسهم دون أية إجراءات أو شهادات وفاة..
أية  إصدارات  أو  منه   الشكو حق  متلك  ال  الذي  األمل  هو  شنيع 

أمارات عىل عذابك به!
التي أحط هبا عىل  اللعنة  البلدة لريفع اهللا  وزاد اإلقدام عىل مساجد 

بلدهتم الصغرية اهلادئة دائام..
توسع  بدأت  وإنام  ليال،  اخلارجني  عىل  النداهة  تكتف  مل  الليل  ويف 

نطاق عملها فصارت تنادي عىل الناس من بيوهتم..
السبت:

ألول مره منذ حلول اللعنة مل يصل عدد اجلثث إيل هذا العدد..
إن املقابر أصبحت تعج بجثث القتىل..

لو استمر احلال هكذا ستتحول القرية يف أقرب وقت إىل مقربة كبرية!
وإين الرشطة من كل هذا؟!!

اخلالق وحده يعلم ماذا دهاهم!
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مل يكتفوا بلعنة القرية عىل أهلها بل هيددون بالوعيد إذا عرف أحد أمر 
اللعنة كام يرفضون املساعدة والتحقيقات..

فليحرتقوا مجيعا يف سقر!
وليجمعهم جحيم واحد مع كل قاتل يسفك الدماء ويستبيح القتل!

عرش جثث يف ليلة واحدة..
! عرش اجلثث والرشطة ال تعري هلم باالً

متى سيتحركون إذا!
عندما يفنى أهل القرية بأكملهم!

ولكن قرر اجلميع أن يقتلوا النداهة بالطرق القديمة، وهي أن يسكبوا 
السلعوة من قبل  قتلوا  النظر إيل عينيها وقد  امللح دون  عليها بعض 

دون مساعدة الرشطة!
فلتذهب الرشطة للجحيم!

وليصبح رجاالهتا وقود سقر!!
ولتأخذهم الزبانية إىل الدرك السابع من جهنم يف اهلاوية!

ولتمطر عليهم السامء حجارة من سجيل!
فليتحولوا مجيعا إىل قردة..

أو يف أفضل حال إىل عصف مأكول!
وهذا أقل جزاء هلم!

وحتى تنصب عليهم اللعنات كلها نحن يف غنى عن مساعدهتم!
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! اهللا الغنيّ
أن  قرروا  الذين  باملصليني  البلدة  منتصف  يف  الكبري  املسجد  يمتلئ 
يتكاتفوا حتى يقضوا عىل تلك اللعنات التي مألت بلدهتم، وقرروا 
يف  حتيا  عادت  التي  األساطري  أمر  ليناقشوا  ؛  البلدة  أهل  جيتمع  أن 

قريتهم التي كانت من أهدأ القر سابقا..
أخوه،واجلميع  اجلميع  مسيحيني  أو  كانوا  مسلمني  اجلميع  اجتمع 
عىل  سابقا  قضوا  كام  النداهة  تلك  عىل  يقضوا  لكي  متكاتفون 
السلعوه، وفعال قرر إسالم رجب أحد شباب القرية أن يقوم بمهمة 
قتل النداهة ورشها بامللح كام تقول األساطري وأرص عل ذلك، وإن 

مات فسينال رشف الشهادة يف سبيل اهللا وبلدهتم..
العمر  إنه يف مقتبل  العمر.. أي  الثاين من  العقد  كان إسالم شابا يف 
يعيش بداية شبابه.. يتيم األب واألم ولكن القرية كلها تعتربه ابنها، 
وشعره  البياض،  ناصع  يقولون  كام  أشقر  كان  حبا  به  هييم  واجلميع 

أصفر اللون لذلك يناديه أصحابه ب»األورويب»..
حمبوب من مجيع أهل القرية ومعروف بمساعدته الدائمة لكل حمتاج 

وكل عاجز وشجاعته هذه ليست باليشء اجلديد!
يف الليل أخذ إسالم كيسا من امللح وسار يف الطرقات اخلاوية حتى سمع اسمه..

كم هو رائع اسمه حني تنادي به..
ولكن ال سحرها لن يؤثر يف إراديت..
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يتذكر قصة الشاطر حسن حني ذهب إلحضار الدواء جلدته املريضة 
وعليه أن يمر من شارع الغيالن دون أن يلبي نداءهم..

ماذا فعل الشاطر حسن حينها كي يمر بسالم!؟
نعم لقد سد أذنيه بالقطن حتى ال يستمع نداءهم املرعب!

يصاب  ال  حتى  عينيها  يف  ينظر  أال  عىل  رص  مُ وهو  وذهب  أذنيه  فسد 
كام  ليست  فهي  عينيها،  مقاومة  يستطع  مل  رأها  حني  بسحرها،ولكن 
البرشة ويف  بيضاء  للقبح سيدة  وإنام جمسم  اجلامل،  فائقة  فتاه  وصفوها 
عىل  ويتساقط  بيضاء،  بالكامل  وعينها  التجاعيد،  من  الكثري  وجهها 
وجهها خصالت من شعرها رمادي اللون وآخر يشء رأه قبل أن تلتقي 
عينه بعينيها أظافرها السوداء كيف خيرج هذا الصوت من هذه الشمطاء!
وال  احلركة  يستطع  ومل  العمل،  عن  عقله  توقف  لعينيها  نظر  وحني 
بصوهتا  له  تغنيها  كانت  التي  جدته  أغنيه  حينها  تذكر  ملاذا  يعرف 

الرخيم املرعب قبل النوم
فني الولد يا أمه..قالت نيس أهلــــــه

فات البلــــد ملا..الغولــــــة نــادت له
فني الولد يا والد..قالوا الولد مسحـور

سافر وراها بالد..وادي السنني بتدور
صورهتا  أن  فطن  فقط  حينها  اخلام  لصورهتا  النداهة  حتولت  وهنا 

األوىل كانت فيها ملكه مجال..



ثغرة لوسيفر

86

ومازلت كلامت األغنية ترتدد يف أذنه بصوت جدته!!
لقد كانت كائنا طويال ذا فروة سوداء وعينني محروين بلون الدم، وهلا 
ثالثة قرون طويلة مدببة وحادة كالسكاكني وسوداء كليلة بال قمر، 
األفيال  أنياب  اجتاه  بعكس  األفيال، ولكن  كأنياب  أنياب  فمها  ويف 
فأنياهبا ملتفة من املنتصف وهتبط بالسن ألسفل كحرف نون مقلوب 
ثالث  وهبا  جدا  نحيلتان  ويداها  البقر،  كحوافر  قدمني  عىل  تقف 
أصابع، وخمالبها أصلب من احلجر وأحد من نصل سيف من سيوف 

العصور اجلاهلية، وقبل أن يستوعب كل هذا انقضت عليه..
سبع  عينيه  أمام  الدنيا  دارت  وجهه  عىل  بيدها  هوت  أن  وبمجرد 
مرات تقريبا ىف تلك اللحظات القليلة وآخر مشهد رأه كان جسده 

ىف ملحة خاطفة مبتور العنق ودمه السائل يروي األرض..
ا عنها وعم الظالم وهي متزق جسده إىل أشالء! فرأسه يتدحرج بعيدً
اجلميع حزين عىل هذا الفتى الشجاع، ولكنهم مل يكونوا ليعلموا أن 
اليوم هو الثالثاء أي أنه أول الليايل القمرية يف ذلك الشهر أو لعلهم 

يعلمون ولكن ال يعلمون عواقب ذلك..
فالثالثة أيام القمرية ستكون مذبحه باملعنى احلريف للكلمة..

فلو كانوا يعلمون ذلك لوفروا حزهنم لأليام التالية..
* * * *
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(١١)

األسبوع السابق في المركز

اقرتب دكتور مراد ودكتورة منى من الرجال ونزعوا املالءة البيضاء التي 
تغطي جثة السلعوة التي ينتظروها منذ الصباح ليفاجئوا هبا..

وظل  منى  دكتورة  من  مكتومة  رصخة  خرجت  رأوا  ما  هول  من 
دكتور مراد مندهشا للحظة يتذكر أين رأ مثل هذا اليشء من قبل..

إنه يعرفه..
يعرفه عن ظهر قلب!

وهنا ملعت الفكرة يف ذهنه وتذكر..
كريم الشافعي..

صديقه رمحة اهللا عليه!
لقد حدثه ذات مرة عن هذه الكائنات، وقال إهنا متت بِصلة ما لعرص 

ا لألرسة السابعة عرشة! الفراعنة حتديدً
وهي  منى  دكتورة  صوت  تفكريه  وسلسلة  خياله  حبل  قطع  وفجأة 

تقول له:
-“ما هذا اليشء.. مل أختيل قط أن تكون السلعوة التي حتدثنا عنها هبذا 
الشكل.. من أي هجني أتى هذا الكائن.. بل من أي جحيم أتى؟!“
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تتصارع يف  التعليق عىل كالمها فاألفكار  فنظر هلا نظرة شاردة دون 
رأسه حتى شعر بالدوار وكأن شخصا ما يعترص خمه!

هو يفكر ويقول كيف!
ودكتورة منى تقول له أنا لعمري ما رأيت كائنا له يدان وأربع أقدام.

لقد كان عىل صواب!
وتستطرد دكتورة منى كالمها عن كنه اهلجني الذي ينتج هذا الكائن 
الذي لديه أيدي كأيدي الغوريال وجسد كجسد احلصان، ولكن يف 

حجم مجل ورأس أسد ولون الفيل..
فعال يوجد عامل آخر إن توصلت إليه سنحكم هذا العامل!

فكيف  كان هجينا  وإن  منى تسرتسل يف حديثها،  دكتورة  ومازالت 
حدث التزاوج بني كل هذه احليوانات لينتج هذا الكائن املريع، وإن 

مل يكن هجينا فمن أين أتى مثل هذا اليشء؟!
جيب أن أجد أبحاث كريم..

جيب أن أقرأها..
وقاطعت أفكاره كالعادة دكتورة منى وهي جتذبه وتقول له:

-“أليس هذا اختصاصك ملاذا أنت صامت هكذا؟!.. ملاذا ال جتيب 
عىل أسئلتي؟!“

فنظرإليها وهو عىل حالته من الرشود الذهني فجسده هنا ولكن عقله 
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يف عامل آخر وقال هلا:
-“هذا ليس هجينا.. هذا كائن منفرد بذاته مل يولد نتيجة هجني أو تزاوج 
نوعني خمتلفني،وقد كان ظهوره األول يف مرص يف القرن السادس عرش 

قبل امليالد حتديدا يف الفرتة بني ١٥٥٠ ق.م و١٦٠٠ ق.م!“
-“حسنا جيب أن نبحث عن األحداث يف هذا الوقت..وماذا حدث 
حينها.. أكيد التاريخ دون شيئًا عن ظهور هذا الكائن فليس باليشء 
اهلني أن يظهر كائن غريب وخيتفي دون أن يدون التاريخ عنه يشء!“
مرص  حتكم  كانت  الفرتة  فهذه  الفرتة!  هذه  يف  التاريخ  يدون  -“مل 
 فيها سو التاريخ  يدون  والثامنة عرشة، ومل  السابعة عرشة  األرسة 
والعجالت  بينهم  الدامية  واحلرب  اهلكسوس،  عىل  أمحس  انتصار 
الذي  هذا  وكل  املرصي،  اجليش  بناء  يف  أمحس  وإنجازات  احلربية 
االنتصار  عن  اإلعدادي  الثالث  الصف  يف  التاريخ  كتب  يف  درسناه 
أمامه  الذي ال يقف  الشعب املرصي  الرائع عىل اهلكسوس وعظمة 

، وكل هذا اهلراء..“ معتدّ
الكائن ظهر واختفى ومل يعرف أحد  أن هذا  تريد أن ختربين  -“هل 

يشء بشأن،ه ومل يدون عنه أحد أي يشء؟!“
-“نعم.. هذا متاما ما حدث!!كل ما يعرفه التاريخ ونعرفه نحن عن 

هذه الفرته انتصار أمحس التارخيي ”
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اهلكسوس  عىل  االنتصار  يسجلون  واملؤرخون  البرش  -“يالغباء 
احلقبة  تلك  يف  غريب  كائن  ظهور  تسجيل  يتجاهلون  أو  وينسون 

الزمنية أي غباء هذا وأي تفكري!“
ثم صمتت منى لربهة وقالت فجأة كمن تذكر شئا:

-“ولكن إن مل يسجل التاريخ واملؤرخون، ومل يعرف أحد بشأن هذا 
الكائن وظهوره كيف عرفت أنت هذا؟!“

فابتسم دكتور مراد وهو ذاهب إىل آلة عجيبة تصنع كل املرشوبات 
الساخنة، وضغط عدة أزرار فخرج له من بوابتها كوب شاي فأخذ 
منه رشفة،وسأل دكتورة منى عام إذا كانت سترشب معه شيئا فقالت 
وتشعر  املريع،  الكائن  هذا  رؤية  منذ  شئا  تتحمل  تعد  مل  معدهتا  إن 
حتى اآلن بتقلصات يف املعده ثم أعادت سؤاهلا مرة أخر عن كيفية 

معرفته بكل هذا فقال هلا:
-“لقد كان يل صديق قديم يدعى كريم الشافعي يؤمن مثيل بأفكار 

غريبة وكان اهتاممه الوحيد هو اآلثار لذلك أصبح عامل آثار..
وأكثر عقال من  قوة  أكثر   أخر كائنات  هناك  بأنه  اعتقدنا سويا  لقد 
حاولت  وقد  املوازية،  العوامل   إحد أو  العامل  هذا  يف  تعيش  البرش 
تبوء  ما  وعادة  معها  للتحالف  مثريا  الكائنات  هذه   بإحد االتصال 
ن نظرية  حماواليت بالفشل ولكني مل أيأس، ولكنه وبام أنه عامل آثار كوّ
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غريبة يعتقد فيها بأن الفراعنة هم الكائنات األخر غري البرشية التى 
جاءت منذ زمن وأقامت حضارهتا عىل األرض..اهتمه الكثري باجلنون، 
ولكنه أثبت صحة نظريته أثناء زيارته للنوبة يف مهمة ما فاكتشف هناك 
كام  عرشة  السابعة  األرسة  لعرص  تنتمي  لدينا  التي  كالسلعوة  كائنات 
أخربتك،ولكن الغريب أهنا مل تتحلل إىل يومنا هذا وبتحليلها توصل 
اغتياله  تم  الذي  البحث  من  نسخة  وأعطاين  بحق  مبهرة  نتائج  إىل 
بسببه..وبعدها حتفظت الدولة عىل كل أبحاثه، وعىل جثة هذا الكائن 
وبالطبع مل يعرف أحد أين أمتلك نسخة من أبحاثه، وبعدها سافرت 
أوجهه  كنت  الذي  لإلحباط  نظرا  هناك  تعليمي  ألستكمل  أملانيا  إىل 
يوميا يف مرص وخاصة بعد مقتل مشجعي الوحيد كريم فاحلياه بعده 

أصبحت قميئة ومذرية تصيب أكثر املتفائلني باالكتئاب!“
فربطت دكتورة منى عىل كتفه يف يشء من املواساة وقالت له:

-“رمحة اهللا عليه وعىل شهداء العلم أمجعني.. ولكن يكفي أننا اليوم 
حلمنا..  طريق  يف  أمياال  خطونا  وقد  وحلمه،  حلمك  لنحقق  هنا 

ولكن أين ذلك البحث وماذا كان فيه؟!“
ضيق دكتور مراد عينيه وهي عادته كلام حاول تذكر يشء وقال هلا:

-“ال أتذكر أين وضعته، ولكن يف هذا البحث توصل كريم أن هذه 
اخلاليا اخلاصة بذلك الكائن إن تم تنشيطها ىف وسط مالئم يمكن أن 
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الطريقة  أتذكر  فتكسبه صفاهتا..ولكني ال  تزرع ىف نخاع كائن حي 
فالبحث معقد بحق وكذلك ال أتذكر أين وضعت هذا البحث البتة!“

فقطبت دكتورة منى جبينها وقالت له:
-“كيف تنسى موضع يشء مهم كهذا؟!“

فرد عليها بنربة هادئة:
منه، وقد روجت إشاعة  استلمته  أن  منذ  البحث  أفتح هذا  مل  -“أنا 
بعد اغتياله لتحميني ولو عرف أحد أن البحث معي سيتم اغتيايل أنا 
اآلخر لذلك توجب عىل إخفائه يف مكان ال يعرفه شخص سواي، 
موضع  أتذكر  حتى  ولكن  بقريب!!..  ليس  زمن  منذ  هذا  وكان 

البحث جيب أن نزور هذه القرية التي ظهرت فيها تلك السلعوة..“
فنظرت له دكتورة منى يف هلع:

-“سنذهب للقرية التي ظهرت فيها السلعوة؟؟!!“
فضحك دكتور مراد وقال هلا:

-“ نعم.. ملاذا أنت خائفة هكذا؟!“
فقالت له وهي منفعلة:

-“أتريدين أن أدخل عرين األسد وتسألني عن سبب خويف؟!“
التي يتحدث معها  املرة األوىل  فنظر هلا ثم قال هلا بحزم وتلك هي 

هبذا الشكل:
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منذ  العلمية املرصية..  املخابرات  بنا يف  -“نحن هنا يف قسم خاص 
أرواحنا  نذرنا  لقد  لنا..  ملكا  أرواحنا  تعد  ومل  املبنى  هذا  دخلنا  أن 
العلم  سبيل  يف  االستشهاد  من  أفضل  هناك  وهل  العلم..  سبيل  يف 

وتوصيل الرسالة يف سبيل التقدم هبذا البلد؟!“
استأذنته  ثم  نعم  أن  برأسها  وأماءت  تقول  ماذا  منى  دكتورة  تدر  مل 

حتى حتزم حقائبها فقال هلا:
ومل  السلعوة  جثة  قدوم  عىل  أسبوع  مر  فقد  خلوفك  داعي  ال  -“ثم 
نحن  القرية..  هذه  يف  غريب  حادث  بأي  الرشطة  أجهزة  ختربنا 
سنذهب لنستجوب أهل القرية فحسب، ونر من أي مكان ظهرت 

وكيف ظهرت ونعود ”
فابتسمت له وذهبت لتعد حقائبها وتستعد للسفر!

* * * *
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(١٢)

مخطوطة أوسر رع

بعلم منشأ األمور  العلم..  من  املحفوظ  اللوح  يف  وضعت  ما  ”برس 
وبرس إمدادك وبأمرك النافذ لوسيفر بكليليا ومليليا وطيا وهينا ومريا 
ادوناي  أهيـارشاها  وبحق  األمر  وللوسيفر  وهبثا  وابراكسس  وثيا 
احباؤت آل شداي واألمر العظيم ادخلني الرئيس األكرب مهطهلفائيل 

مهطائيل عاملكم عجالً عجالً ابدأ ألـوحا العجل الساعة.“
* * * *
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بات مستقبل املامليك أو حممد عىل يف مرص عىل املحك!
يف  ويبدأ  مرص  عرش  عىل  ليستقر  منهم  عىل  حممد  يتخلص  أن  فإما 
حتقيق أحالمه ببناء مرص األوربية أو يتخلص منه املامليك ليعودوا إىل 

مكاهنم احلقيقي يف مرص!
ولكن بمجرد أن بدءوا يف حتقيق حلمهم وحاولوا أن هيامجوا القاهرة 
 أقو من  بألف  ١٨٠٥م  عام  النيل  بوفاء  االحتفال  يوم  يف  بغتة 
بام  علم  عىل  فكان  ودهائه  عىل  حممد  مكر  من  يسلموا  مل  جنودهم 
خططوا وأمسى يف أتم االستعداد هلم وأوقع هبم خسائر فادحة، مما 
وطاردهم  الفرصة  عىل  حممد  استغل  حينئذ،  لالنسحاب  اضطرهم 
اجليزة  من  مجيعا  وأخرجهم  وضواحيها  القاهرة  عن  أجالهم  حتى 
حماربني كانوا أو مواطنني فتقهقروا مجيعا إىل صعيد مرص الذي كان 

يف أيدهيم يف هذا الوقت!
لتوهم  الذين جترعوا  املامليك  األلفي ضمن رجاالت  أمحد بك  كان 
كأس اهلزيمة وسمى نفسه األلفي نسبة إىل قائده زعيم املامليك يف هذا 

الوقت حممد بك األلفي..
أمحد بك جل أحالمه عودة األجماد للامليك مرة أخر فهم مالك هذا 
البلد وما العثامنني إال دخالء سلبوا منهم حكمهم وبيوهتم ويريدون 
اآلن أن يسلبوا منهم حريتهم فحاول جاهدا الوصول إىل احلكم مرة 

أخر وخاصة أنه كان من كبار رجال املامليك..
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وبمجرد أن فر إىل الصعيد بدأ يضع اخلطط للعودة مرة أخر وقدمت 
له األقدار الفرصة عىل طبق من ذهب..

يف أثناء تنقيبه يف الصعيد ومروره وجد درجة سلم فحفر فيها ليجد غرفة..
ا أنه قد وجد كنزا.. ولكن خاب أمله عندما وجدها  متلكه الفرح ظنً

فارغة إال من خمطوطة قديمة..
خاب أمله فقد ظن أنه وجد مقربة فرعونية مليئة بالذهب والياقوت 
هذا  كل  من  أغىل  املخطوطة  تلك  أن  بعد  فيام  عرف  ولكنه  واملاس 
الذي فكر فيه لقد أخذها وظل ساهرا يقرأ ما فيها دون جدو..ظل 
يف تلك املخطوطة عامني حياول فهم أي يشء منها ودرس كل اللغات 
الفرعونية حتى استطاع أن يقرأها، وكان مكتوبا هبا أنه يف قرية نائية 
عاملنا  تفصل  ثغرة  هناك  يوجد  تقعد حتديدا يف.......  يف قر مرص 
ستسخر  وسخرهتم  التفاق  توصلت  إذا  بالوحوش  ملئ  عامل  عن 

العامل كله خلدمتك إنه العامل اآلخر..
يف هذا الوقت وصلته دعوة من حممد عىل باشا يدعوه فيها هو وكبار 
رجاالت الدولة واألعيان والعلامء واملامليك حلضور االحتفال بتويل 
مر  وقد  الوهابني،  لقتال  اجليش  قيادة  عىل  حممد  بن  طومسون  أمحد 
كان  بك  أمحد  ولكن  احلفل،  إىل  معه  ليأخذه  صديقه  بك  أمني  عليه 
للتوصل التفاق مع هذا  القرية  تلك  إىل  السفر  قراره وقرر  اختذ  قد 
العامل اآلخر الذي سيساعده يف استعاده أجماده وأخرب أمني بك بمكان 
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 القرية،وحتديدا املكان الذي سيقطن فيه ليأيت إليه بعد االحتفال لري
املفاجأة التي أعدها..

وبالفعل وصل إىل القرية وإىل املكان املوصوف يف املخطوطة فوجد 
منزال مبنيا عىل املكان املحدد فاشرتاه وأستأجر خادما مرصيا ليلبي 

طلباته ويف ليلة قرر أن يبدأ..
القبو ورسم نجمة مخاسية حماطة بدائرة وعليها رموز أشبه  هبط إىل 
نوع  من  برماد  مليئة  جعبة  يده  ويف  داخلها  وجلس  و(#)   (*) بال 
خاص ويف األخر غصن من شجرة رمان وبه ورقة مكتوب عليها 
بالدماء كلمة لوسيفر، وبعد أن فرغ من إلقاء الرماد أغلق عينه ورفع 

الغصن وبدأ يتلو التعويذة:
األمور  منشأ  بعلم  العلم..  من  املحفوظ  اللوح  يف  وضعت  ما  ”برس 
وبرس إمدادك وبأمرك النافذ لوسيفر بكليليا ومليليا وطيا وهينا ومريا 
ادوناي  أهيـارشاها  وبحق  األمر  وللوسيفر  وهبثا  وابراكسس  وثيا 
احباؤت آل شداي واألمر العظيم ادخلني الرئيس األكرب مهطهلفائيل 

مهطائيل عاملكم عجالً عجالً ابدأ ألـوحا العجل الساعة.“
هو ال يفهم حرفا مما يقول فقد ترجم ما استطاع ترمجته والباقي قاله 
ال  ما  نوع  من  تعويذة  أهنا  منه  ظنا  العربية  اللغة  يف  يقابله  ما  حسب 
يف  يسقط  نفسه  وجد  التعويذة  قراءة  يعيد  أن  وقبل  فهمها  يمكن 
الظالم  وينقشع  هناية  ماال  إىل  سقوط  هو  السقوط  عميقة،وكان  بئر 
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والسواد تدرجييا وحيل حمله لون غريب إىل األزرق أقرب..
فنهض  املوكب،  انتهى احلفل وحان موعد حترك  قد  الوقت كان  ويف هذا 
املامليك وبادلوا حممد عىل التحية، وانضموا إىل املوكب، وكان يتقدم الركب 
الرشطة وحمافظ  وايل  كان  بعدها  املوكب،  الفرسان يف طليعة  من  جمموعة 
املدينة، ثم كوكبه من اجلنود األرناؤود، ثم املامليك، ومن بعدهم جمموعة 

أخر من اجلنود األرناؤود، وعىل إثرهم كبار املدعوين ورجال الدولة. 
وحترك املوكب ليغادر القلعة، فسار يف طريق ضيق نحو باب ”العزب“، 
لِق الباب فجأة  غْ فلام اجتاز الباب طليعة املوكب ووايل الرشطة واملحافظ، أُ
من اخلارج يف وجه املامليك، ومن ورائهم اجلنود األرناؤود، وحتول اجلنود 
يمطرون  وراحوا  اجلانبني،  عىل  الصخور  وتسلقوا  الطريق،  عن  برسعة 
املامليك بوابل من الرصاص، أخذت املفاجأة املامليك وساد بينهم اهلرج 
بنادق اجلنود حتصدهم يف كل  الفرار، ولكن كانت  والفوىض، وحاولوا 

بِح بوحشية.. مكان، ومن نجا منهم من الرصاص فقد ذُ
الركب  الذي كان يف مؤخرة  ومل يفر من هذا احلفل سو أمني بك 
 لذلك ملا شعر ببداية اطالق النار قرر الفرار إال أنه مل يكن أمامه سو
سور القلعة لذلك أخذ جواده وقفز به من فوق سور القلعة وسقط 
به حتى ما أن اقرتب من األرض قفز من فوق اجلواد ليرتك اجلواد 
يلقى مصريه بينام هو نجى واجتة بعدها إىل تلك القرية وخلفه جنود 
متاما  يقضوا عليهم  املامليك حتى  الباقية من  القلة  يقتلون  حممد عىل 
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وظلوا يطاردونه حتى وصل إىل تلك القرية، وذهب إىل املكان ليجد 
بيتا مفتوحا وخادما جيلس أمامه فسأله عن أمحد بك األلفي فأخربه 
اخلادم أنه بالداخل فأخرب اخلادم أنه أمني بك صديقه األقرب فقال له 
اخلادم، وهو يفتح الباب أن أمحد بك قد ترك له خرب وأنه يف انتظاره..
وبمجرد أن دخل سمع أصواتا يف القبو فهرع إىل القبو ليجد أمحد بك 
اخلادم  عىل   فناد ويبكي  يرصخ  وهو  البئر،  ذلك  من  اخلروج  حياول 
بك  أمحد  وجد  دخوله  وبمجرد  األمر،  ما   لري اخلادم  فهرع  ليساعده 
يرصخ وهو ينتحب من البكاء جيب قتل برشي كل عام عىل هذه الثغرة..
لقد فتحتها ولن تغلق إال هبذا الشكل وإال سيكون الويل كل الويل 

لسكان هذا البلد..
بك  أمني  وقتلوا  عىل  حممد  جنود  دخل  حديثه  يستكمل  أن  وقبل 
وبمجرد أن تطاير الدم عىل البئر انغلق عىل أمحد بك ليقسمه نصفني 

وكان يشاهد كل هذا وهو خمتبئ اخلادم عويس السملويت..
يف اليوم التايل كان قد عرف عويس كل يشء وعرف كيف سيغلق هذه 
امتلك منزل وأمالك  أن  بعد  القرية  أعيان  امللعونة وأصبح من  البئر 
أمحد بك األلفي، ولكن الذعر الذي كان عىل وجهه ومشهد مرصعه 
مل يفارق خميلته قط طوال حياته،وتوارثت الوصايا بقتل برشي عىل 
الثغرة كل عام حتى ال يشاهد أحد من أحفاده أو من سكان القرية ما 

جعل قلب أمحد بك يوشك عىل التوقف من اهللع..
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(١٣) ثغرة لوسيفر

(فالش باك)

املكان هنا غريب أكثر من كونه مرعب..
اللون األزرق هو اللون امللك..

فالزرقة تكسوا املكان بأكمله وإن مل يكن أزرق باملعني احلريف للكلمة 
ولكننا  سابقا،  األرضية  الكرة  وجه  عىل  شخص  يره  مل  أزرق  فهو 

ا خاصة أهنا أقرب إىل الزرقة.. سنقول عنها زرقة جمازً
ا يف ذلك العامل الرهيب.. ال يوجد أرضية، وإنام اجلميع يطفون طفوً

إهنا ”ثغرة لوسيفر“..
أساطري  مع  الكبار  خماوف  مع  األطفال  خياالت  كل  جيتمع  حيث 

األجداد ليمتزجوا يف ذلك العامل..
بصورته  الرش  فيها  يتجمع  التي  املوازية  العوامل  بتلك  ملئ  العامل  إن 
اخلام دون عمليات جتميل أو حتسني مظهر،والتي يوجد هبا املذؤوبون 
ووحوش  األحياء-  والزومبي-املوتى  والغيالن  الدماء  ومصاصو 

أخر ال ندر شيئا عن كنهها..
لكل عامل مواز من تلك العوامل ثغره يستطيع أن يمر منها أحد الوحوش 
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أو كلهم ليثري الرعب ويسفك الدماء لفرتة ثم يعود حني تنتهي مهمته 
التي عادة ال حيققها ألنه لو حققها ملا كان العامل هكذا اآلن..

أن  العامل حيث جيب  قوانني ذلك  تفتح وتقفل حسب  الثغرة  وتلك 
تكون هناك قوه طبيعيه تٌضعف من قوه جدار تلك الثغرة مما يسمح 

بمرور أحد الوحوش..
وكلام زادت قوه اجلدار كلام قلت فرصة الوحوش القوية يف املرور إىل 

عاملنا األريض والعكس..
وتعود  األوىل  جوالهتا  يف  زم  هتٌ ضعيفة  وحوش  يمر  ما  عادة  لذلك 
نظرا لقوه جدار الثغرة الذي يفصل عاملنا األريض عن العامل املوازي 

هذا..
ولكل ثغره نقطه ضعف تقوي اجلدار كتقديم قربان برشي أو دماء 
بعض  األحيان  بعض  ويف  قرآن  فوقها  املتلو  املياه  بعض  أو   عذار

اآليات القرآنية كفيلة بغلق ثغرات لألبد وما إىل ذلك..
يمكن  ذلك  بفعل  العوامل  تلك  لديه خلفية عن  أحد  يقم  مل  إذا  لكن 
لتلك الثغرة أن تنفتح وتكرش عن أنياهبا يف وقت بعينه يكون اجلدار 

فيه أضعف ما يكون..
تلك  عن  عاملنا  تفصل  التي  الثغرات   إحد هي  لوسيفر  ثغره  إن 
العوامل املوازية ولألسف كانت يف منطقه الطاحونة امللعونة وكل تلك 
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األصوات تصدر منها هي وليس من ضحايا الطاحونة..
تلك  والعقول املرصية جتهل كل يشء عن  املرصية  ولكن األساطري 

الثغرة والوحيد الذي كان يعلم قتلوه..
إن عائلة السملويت كانوا يعرفون شيئا عن تلك الثغرة وكانت وصية 
أجدادهم إلقاء برشي معاق كل عام يف الطاحونة ؛ألن دماءهم تشبع 
شهوات سكان تلك الثغرة وهتدئ من ثورهتم قليال،وليس هذا فقط 

وإنام أيضا تقوي اجلدار مما يؤجل من خروج تلك الوحوش..
وكان أصحاب الطاحونة ينفذون من دون فهم ولكنهم كانوا مؤمنني 
بأنه إن مل يفعلوا ذلك سيفتح عىل األرض بوابة من اجلحيم وال مزاح 

يف هذا..
دونه  القربان  ”تقديم  بمبدأ  يسري  كان  الطاحونة  أمر  توىل  من  فكل 

املوت!“
مرة كل مخسة وسبعني عاما  تتكرر  التي  يمر مذنب هاليل يف دورته 

وخلفه ذيله املكون من جليد ذائب يسري خلفه عىل شكل ذيل!
ويف تلك الثغرة كان االجتامع رهيبا عىل املنصة التي هي أيضا تتكون 
من الزرق املمزوجة مع الفضاء السحيق كان يقف أقو من يف الثغرة 

وملكها إنه ”لوسيفر“ واسمه يعني ”الشيطان“..
بعضهم يقول إنه الشيطان بذاته وآخرون يقولون بأنه جمرد اسم نسبة 
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يف  الذي  الشيطان  عن  يقل  ال  احلقيقة  يف  ولكنه  الشيطانية،  ألفعاله 
خميلتنا بيشء كان يتكلم بصوت رخيم مرعب وأما عن شكله فحدث 
بالسواد، ويرتدي  اللون يترسبل  القامة مخري  وال حرج كان طويل 
قرط املاظ يف أذنه والكثري من اخلواتم يف يديه وعينيه فيها نظره مرعبه 
دون  متاما  الثعبان  كأعني  عيناه  كانت  لقد  لك  ينظر  الشيطان  وكأنه 
يد  كل  يدان  ولديه  أقرب  النار  لون  إىل  لوهنا  أن  إال  أختالف  أدنى 
هبا أربع أصابع يف حجم واحد وهبا أظافر حادة إىل املخالب أقرب 
وحتته تتلو كائنات أشبه بالثعابني ولكن هلا رأس أمحر غريب وأعني 
سوداء وال مالمح أخر ال متلك أذنا أو فام وعىل الرغم من ذلك كان 

به ملسة برشية ما..
كان يرتدي معطفا أسود طويال مصنوعا من قامش غريب تشعر وكأنه 
قال أهنا مصنوعة  يضئ عىل الرغم من سواده، ويمسك يف يده عصاه يُ
يستخدمها  جلمجمة  هيكل  يده  ويف  البرش،  من  املوتى  عظام  من 
ككوب أو إن صح التعبري كإناء هبا سائل أمحر غريب يرتشف منه بني 

احلني واآلخر!
الثغرة فهو األكثر  بالنسبة لسكان  ولكنه ومع كل هذا الوصف فهو 
وسامة بال منازع وبجانبه يقف ابراكسس الذي ال خيتلف يف الشكل 
عنه يف الشكل وهيبته يف الثغرة ال تقل عن هيبة لوسيفر ويف األسفل 
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ينظر سكان الثغرة هلم منتظرين كلمت لوسيفر املصريية..
بأرجله  إخطبوط  وجه  له  من  منهم  الوحوش  من  جمموعه  كانوا 
الثامين ومن هو مذؤوب ومن هو شخص عادي ال خيتلف عن البرش 
كثريا ستعرف فيام بعد أنه مصاص دماء – ولكن األفالم والقصص 
له ومن  الدماء كثريا- ومنهم من ال وجه  شوهت أشكال مصايص 
وجهه يتكون من ثعابني ومنهم من هو بعني واحدة يف منتصف رأسه 
ومن وجهه عبارة عن عيون وفم يف املنتصف ومن هو بوجه بومة كبري 
وجسم دب عمالق وآخر بجسد كلب عمالق بثالث رءوس ومن 
بجسد كجسد  أرجل ومن هو  بثامين  هو  من  ومنهم  أذرع  بأربع  هو 
كأقدامها  قدم  وأربعني  بأربعة  األرضية  وأربعني  أربعة  أم  حرشة 
ورأس غراب ولكن شتان بني حجمه وحجم حرشتنا فطوله ثالث 
أقدام ومن لديه جسم إنسان قوي البنية ورأس ثور وأقدامه حوافر 
من  الكثري  تطري  السقف  ويف  املينتور،  أنه  بعد  فيام  سنعرف  أبقار 
الرخ واجلاثوم والثاقوبة  املجنحة كالعنقاء واهلاريب وطائر  الكائنات 

والرجل العث..
كانت تلك الثغرة مقسمة إىل ممالك لكل فئة من تلك الوحوش فلكل 
فئة مملكة خاصة هبا،و لكل مملكة رئيس واالجتامع اليوم مع رؤساء 
الفئات  قادة  بل  بأكملهم  السكان  ليسوا  أمامك  تراهم  فمن  املاملك 
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السكانية املتعدد لتلك الثغرة فال جيرؤ أحد من السكان عىل االقرتاب 
امللك  منطقة  الثغرة هي  قاموس سكان  ”اجلحيل“ واجلحيل يف  من 
 سو هبا  يوجد  ال  التي  السائدة-  لغتنا  يف  اجلمهوري  القرص  –أو 
يروقون  الذين  الثغرة  سكان  من  والغانيات  وابراكسس  لوسيفر 

للوسيفر ويثريوا اشمئزاز ابراكسس!
اجتمع اجلميع خاشعني للوسيفر خائفني منه ينتظرون بفارغ الصرب 
كلمته التي حتام ستكون مصرييه ألن هذا الرجل –أقول رجل جمازا 
ال   – أقرب  الشيطان  إىل  قبل  من  قلت  كام  وإنام  برجل،  ليس  ألنه 
بدأ  وفعال  األمهية  ويستحق  يقول  ما  لديه  يكون  عندما  إال  يتحدث 

لوسيفر الكالم بصوته القادم من أغوار اجلحيم وقال:
ولكلمتي  املحتشدين  ووحوشنا  اخلالدين  عاملنا  بسكان  ”مرحبا 

مستمعني خاشعني..
أنا لوسيفر ربكم األعىل وإهلكم أمجعني..

فخروا اجلميع سجدا أمامه فأشار إليهم أن ينهضوا واستطرد كالمه..
واإلله ال يتحدث مع اجلامهري..

إال إذا كان هناك أمر خطري..
غدا سيظهر مذنب هاليل كام يسميه الفانون وهو ال يظهر إال مرة كل 
مخسة أعوام وسبعني.. وعند ظهوره يظل جدار الثغرة الفاصل عن 
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الدماء  متس  مل  طاملا  أسبوعا   ١٢ ملده  موهونا..  واهنا  األريض  العامل 
طوال هذه الفرتة جدارنا امللعون!

ثم صمتت ونظر إىل ابراكسس فأخذ ابراكسس طرف احلديث وقال:
-“ بعد كل أسبوع يسمح اجلدار بمرور وحش، ولكن لن يمر وحش 
األول  األسبوع  يف  فيخرج  منه  أضعف  وحش  هناك  طاملا  منه  قوي 
أضعف الوحوش واألسبوع الذي يليه األقو شيئًا، وهكذا تدرجييا 
وحينها  عرش  الثاين  األسبوع  إىل  نصل  حتي   فاألقو األضعف 
سيسمح اجلدار للوسيفر ويل باملرور ويف األسبوع الثالث عرش يعود 

كام كان حتى حيني ميعاد املذنب مره أخر بعد مخسة وسبعني عاما!
فقاطعه لوسيفر قائال:

-“وهذه املرة األوىل بعد مخسامئة من السنني التي يظهر فيها املذنب 
عن  خروجنا  يمنعون  الذين  الفانون  البرش  أولئك  يعطلنا  أن  بدون 

طريق تقوية اجلدار بقرابينهم التي يقدموهنا من املعاقني..“
ثم صمت لوسيفر ونظر البراكسس ليستكمل ما كان فقال:

-“لقد نجحنا أكثر من مرة بإرسال وحوشنا إىل مرص، ولكن الثغرة 
ال تسمح إال بمرور ضعاف الوحوش كجرو السلعوة التي أرسلناها 
وقتلوها وقالوا أهنا ناجتة عن تزاوج كلب مع ذئب، ومل يربط أحد أبدا 

بينها وبني ثغرتنا وما إىل ذلك..
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لن أطيل عليكم وعىل سيدي العظيم لوسيفر..
لنا  إن مهمتنا ستبدأ من غد لكي نجعل من منطقه الطاحونة قاعدة 
لكي نحتل األرض عن طريق مرص.. فمرص كام تعلمون مجيعا منفذ 
للعامل كله فهي تقع يف منتصف الكرة األرضية، وبمجرد سقوطها يف 

أيدينا سيسقط العامل بأرسه يف قبضتنا..
واخلطة كالتايل..

يمكنها  التي  الوحوش  أقوي  الثغرة  من  األول  األسبوع  يف  سيمر 
املرور.. وذلك حني ينتهي املذنب من دورته..

حينئذ سيبدأ اجلدار يف الضعف وحينها سنرتك األمر للتجربة وسنري 
من سيتمكن من املرور يف األسبوع األول، ولكن أيًا كان من سيمر 

أريد الكثري من الفرائس والعديد من الضحايا..
يف  خروجه  عند  يريد  ال  لوسيفر  العظيم  إهلكم  أن  تعلمون  فكام 
األسبوع الثاين عرش أن ير فانيا يف املنطقة التي سنتخذها قاعدة لنا 

نبدأ منها االحتالل..
وإال غضبه ولعنته ستحل عليكم مجيعا!

عىل  الثغرة  وحوش  مجيع  تعارك  وحينها  اجلمعة  ليله  املذنب  ومر 
األول،  األسبوع  يف  األرض  عامل  إيل  والذهاب  املرور  رشف  نيل 
ولكن باءت مجيع حماولتهم بالفشل الزريع إال من السلعوة التي تعد 
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أضعف الوحوش ولكن حذارِ فالسلعوة التي يف تلك العوامل ختتلف 
مرت  التي  بالذئب  األشبه  الضعيفة  السلعوة  عن  االختالف  كل 
خلسة من جدار الثغرة وظنها العلامء أهنا هجني ناتج من تزاوج كلب 

وذئب..
ا.. ختتلف حجامً وشكالً وموضوعً

* * * *
(فالش باك)

;ÑÂÅ’\ ;‡]— ;ÎÊ¬÷â’\ ;sÂÖ| ;flŸ ;ƒÊeà^ ;Å¬dÂ

;√Ë⁄°\;‡]—Â;È›]m’\;étÊ’\;Ñ]Ëi|ˆ;Ìh^;ÅÕ

;Ô]ŸÅ’\ ;€¬Ş’Â ;ôÑ¯\ ;ÏÁÙÖ’ ;]ÕÊå ;‡ÊÊ‚÷iÁ

;fl“’Â;GsÂÖ£\;◊p^;flŸ;‡Ê¡Ñ]ëiÁ;ÏÁÖçe’\

;È’]i’\;étÊ’\;‡_d;‰Ñ\ÖÕ;É†\;ÅÕ;‡]—;ÖÊËàÊ’

IIWÏ·\Åfi’\Y;‡Ê“Ëà

هنا زام املستذئب غاضبا مكرشا عن أنيابه..
فيه  شبت  للكلمة  احلريف  باملعنى  اشتعل  غضبا..  لوسيفر  فاشتعل 
النريان ورصخ يف املذؤوب،ولعنه هو وعامله ومل هيدئ من روعه إال 

ابراكسس حني قال له:
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-“اتعرتض عىل قرارات إهلكم احلكيم.. أفقدت عقلك؟!!“
فاستطرد لوسيفر قائال ألول مرة دون أن ينتقي كلامته املقفاة بعد أن 

انطفأت نريان غضبه وعاد حلالته الطبيعية:
-“إهنم ال يملكون عقال من األساس حتي يفقدوه..كيف سأرسل 

بمستذئب يف أسبوع القمر فيه ال يزال هالال؟!!“
النداهة،  إرسال  وهو  لوسيفر  رأي  عىل  ووافقوا  اجلميع  سكت  هنا 
وكانت النداهة يف ذلك العامل كائنا بشعا مرعبا فارع الطول ذا فروة 
مدببة  طويلة  قرون  ثالثة  وهلا  الدم،  بلون  محروين  وعينني  سوداء 
وحادة كالسكاكني وسوداء كعباءة لوسيفر، ويف فمها أنياب كأنياب 
األفيال، ولكن بعكس اجتاه أنياب األفيال فأنياهبا ملتفة من املنتصف 
وهتبط بالسن ألسفل كنصف دائرة علوي،و تقف عىل قدمني كحوافر 
املينتور،ويداها نحيلتان جدا وهبا ثالث أصابع وخمالبها أصلب من 

احلجر وأحد من أنياب دراكوال رئيس مملكة مصايص الدماء!
* * * *
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;Ï·\Åfi’\;ÄÊ‚q±;ÅËçÁÂ;G„ieŞ|;Ê÷iÁ;ÖÊËàÊ’
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هذه  يف  الدماء  تريق  التي  األوىل  تكن  مل  أهنا  أخربته  النداهة  ولكن 
تفكري  دون  لوسيفر  فقال  لوسيفر  وطمأن  قلبه  فاطمأن  األرض 
من  ابتداءً  دورته  سيبدأ  املذؤوب،ولكنه  سيكون  التايل  الوحش  أن 
أيام  أيام -الثالثة  ا،وهبذا أمامه ثالثة  القمر بدرً الثالثاء حيث يكون 
لذلك  شخصيا  لوسيفر  قوة  دوهنا  قوة  يف  فيهم  القمرية-وسيكون 
عليه أن يفتك يف هذه الفرتة عىل ربع سكان القرية عىل األقل ويعود 
مرة أخر حفاظا عليه حتى نجد فرصة أخر سانحة له خيرج فيها..
”سمعا وطاعة“ رغم اعرتاضه عىل األوامر  فزام املذؤوب بام معناه 
أنه تعلم الدرس جيدا،وال يعرف عواقب اعرتاضه هذه  بعودته إال 

املرة!
* * * *
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(١٤)

ويبدأ الصراع

أعد كتور مراد ودكتورة منى عدهتم للسفر لقرية املضاربة حسب ما 
ورد يف تقارير الرشطة ووصف رجال الرشطة الذين خيدمون يف هذه 
القرية  أن  القاهرة وخاصة  الطرق من  بأسهل  القرية كيفية وصوهلم 

منعزلة ونائية ويصعب الوصول إليها..
اختذوا كل احتياطات األمن فأخذت دكتورة منى دون علم دكتور مراد 
كفيلة  األشياء  هذه  أن  منها  ظنًا  كهربيا  وصاعقا  زنربكيا  وسكينا  سرباي 
حلاميتها، وإن كانت يف مستنقع ملئ بالقتلة واألوغاد، ومل يأخذ دكتور مراد 

معه ما حيميه سو مسدس أملاين قديم عىل سبيل االحتياط ال أكثر..
السيارة  شنطة  فانفتحت  يده  يف  ريموت  زر  عىل  مراد  دكتور  ضغط 
إىل  ويعود  بحرارة  ويودعهم  حقائبهم  كل  األمن  رجل  فيها  ليضع 
عمله،ثم يفتح دكتور مراد الباب لدكتورة منى ويمتطي سيارته ويبدأ 
حمرك السيارة الغايف يف االستيقاظ،ويعلو صوته فيضغط عىل دواسة 
ا  البنزين أكثر من مرة حتى «تسخن» السيارة ثم ينطلق بالسيارة مرسعً

حتى يصل القرية قبل غروب الشمس..
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ليىل تلك الطفلة اجلميلة ذات الرداء األمحر..
طلبت منها والدهتا ذات يوم أن تأخذ هذا الطعام وتوصله إىل بيت 

جدهتا..
ا من أن تكلم أحدا يف الطريق! ا وتكرارً وحذرهتا مرارً

إال أهنا يف الطريق رأت ذئبًا طلب منها أن تلعب معه،ولكنها رفضت 
وقالت له إهنا ذاهبة لبيت جدهتا لتعطيها الطعام..

فاقرتح عليها أن جتمع بعض الزهور لتهدهيا إىل جدهتا عجبتها الفكرة 
ويف انشغاهلا يف مجع الزهور كان قد سبقها الذئب واقتحم بيت جدهتا 

فأصيبت بالذعر منه واختبأت وجلس الذئب حملها.
بعد ذلك وصلت ليىل البيت ودقت بابه،ودخلت فرأت الذئب نائامً يف 

فراش جدهتا مدعيا أنه هي،وأن شكلها وصوهتا تغريا ألهنا مريضة.
بأكلها  هم  حني  الفراش،ولكنه  من  الذئب  فقام  أكثر  منها  فاقرتبت 
شخص  بــأول  واستنجدت  ترصخ  وهي  وخرجت  منه  هربت 

رأته،وكان حطابًا فسارع إلنقاذها وإنقاذ جدهتا وقتل الذئب..

* * * *
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الليلة األولى للمذؤوب:

وتوىل النهار وأطل الليل.. والليل يف تلك القرية نذير!
ليلة صافية عىل غري العادة حيث غيوم الشتاء ال ترتك السامء صافية 

أبدا..
القمر بدر يف هذه الليلة..

ضوء القمر غريب..
منري كام جيب أن يكون..

ساطع كام الشمس..
صاف كام يكون يف ليلة صيف..

مي وسمر توأمان يعيشان مع أخومها الصغري رامي يف منزل صغري 
لسفر والدهيام للعمل يف الكويت.. يشارك بعضهم كل يشء الغرفة 
واألرسار فهم أصدقاء أكثر من كوهنم أخوات كانوا يتسامرون ليال 

حني سمعوا ذلك الصوت يف اخلارج..
نظروا من النافذة لريوا مصدر الصوت فاندهشوا من روعة القمر يف 

السامء هذه الليلة..
..فتكرر الصوت مرة أخر

لروعة  تأملهم  أالعيبه..واستكملوا  يلعب  اهلواء  أنه  وظنوا  يبالوا  مل 
هذا البدر..

الشباك حينها فقط لن جترس عىل  أمام  ولكن حني يمر مذؤوب من 
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اهتام اهلواء أبدا..
وقعت قلوهبم يف أقدامهم وأغلقوا النافذة برسعة الربق!

ولكن يف نفس الوقت كانت النداهة تنادي وبشده وإحلاح عىل رامي 
أخومها الثالث حينها فتح رامي الباب يف الوقت الذي مل يكن جيب 

أن يفتحه فيه!
ثم خرج ليلبي النداء دون غلق الباب خلفه!

ودخل  برسعة  ،فوثب  هباءً تضيع  الفرصة  تلك  املذؤوب  يرتك  مل 
لشقتهم..

كان منظره بالنسبة هلم كافيا ليموتوا من فرط الرعب قبل أن يمسهم..
فقد كان جسمه كجسم ذئب عمالق مل يروا مثله يف حياهتم قط يقف 
بأكملها  مشعره  أهنا  غري  بالبرش  أشبه  ورأسه  اخللفيتني  قدميه  عىل 
بلون  احلمراء  املرعبة وعيناه  الكبرية  وأنيابه  احلادة  الصفراء  وأسنانه 
املرعبة  العيون  تلك  املشتعل..  األمحر  اللون  ذلك  الدم  لون  النار ال 

وحدها كفيله بأن يقف قلبهام ذعرا بني ضلوعهام..
ضلوعهام  بني  من  قلبهام  يقف  أن  وقبل  ذعرا  يموتا  أن  قبل  ولكنهام 
رعبا وقبل حتى أن يفهام كنه الكائن الذي يزجمر أمامهام ويزأر كان قد 

انقض عليهام ليفتك هبام معا..
كان  طريقه  ويف   أخر بعائله  ويفتك  مهمته  ليكمل  خرج  وبعدها 
يثور وجيول يف الطرقات حني رأي عرشة أشخاص مسحورين أمام 
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النداهة هنا فقط مل يستطع أن يمنع نفسه من اهلجوم عليهم،ويفتك 
هبم مجيعا وحينها فقط حتولت النداهة إيل صورهتا اخلام لتفتك بأحد 
له  تسمح  ال  نفسه  حيرتم  حي  كائن  فأي  مره  ألول  عاملها  أبناء  من 

كرامته بأن يأخذ أحد -مهام كان هذا األحد- طعامه..
وهنا بدأ الرصاع!

* * * *
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ضوضاء  ألي  متت  ال  ضوضاء  سمع  السياره  من  نزوله  بمجرد  و 
برشية أو حيوانية..

ال متت ألي ضوضاء أرضية من األساس..
ضوضاء وكأهنا تأيت من قلب اجلحيم..

أو  الطوفان  أغرقها  القرية  هذه  وكأن  البرش  جهة  من  تام  وصمت 
أخذهتا صاعقة ومل يتبق إال الكائنات صاحبة هذه الضوضاء!
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تنزل دكتورة منى من السيارة وهي تتثاءب فلقد استيقظت لتوها بعد 
سبات دام أغلب وقت الرحلة وقالت له:
-“يبدو أننا أتينا يف الوقت غري املناسب!“

فنظر إليها وقا هلا ”ًصباح اخلري“ رغم قدوم الليل واستطرد:
 بالعكس.. لقد وصلنا يف الوقت املناسب متاما.. إهنا فرصتنا لنر“-

تلك السلعوة رؤ العني!“
وبمجرد أن وصلوا إىل مصدر الصوت كان املشهد فوق الوصف!

لقد حتدث ”الف كرافت“ يف إحد كتبه عن عبد اهللا احلظرد الشاعر 
العوامل  تلك  كائنات مرعبة من  أنه رأي  ادعى  الذي  املجنون  العريب 
مهام  املريض  كرافت  خيال  أحدمها،ولكن  مع  رصاع  يف  مات  وأنه 
توصل من إبداع يف وصف رعب الكائنات األسطورية املرعبة فلم 
عربا  آخر  عامل  من  وحشني  إن  حيث  املشهد  ذلك  لوصف  يتوصل 

الثغرات ليمرا إيل األرض لكي يتصارعا فيها!
كان أهل البلدة يشاهدون املنظر يف رعب ممزوج مع اخلوف خمتلط 
يف  االثنني  من  يتخلصون  -ربام-  ألهنم  الفرحة  من  القليل  معه 

ذلك الرصاع..
جتثوا النداهة فوق املذؤوب يف هنم لكي تلتهم رقبته، ولكن املذؤوب 
يبعدها عنه يف آخر حلظه بركلة تبعدها عنه مسافة ال بأس هبا لينقض 
يدها  تضع  ولكنها  اآلخر،  هو  رقبتها  يقضم  أن  عليها،وحياول  هو 
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فتئن  رقبتها  من  بدال  يدها  املذؤوب  فيقضم  الزومبي  يد  تشبه  التي 
الفرصة  املذؤوب  يستغل  فقط  حينها  األذان  يصم  بصوت  النداهة 
إيل طفل  تتحول  ليقضم رقبتها،ويقيض متاما عليها ولكنها وللحظه 
صغري لتمر من بني أرجل املذؤوب وهو يف حالة ذهول،وحني ينقض 
مرة  اخلام  صورهتا  إيل  لتتحول  قدمه  حتت  من  أخري  مرة  متر  عليها 
أالعيب  من  املذؤوب  جنون  جن  حينها  ظهره  عىل  أخر،وتلطمه 
مرة  تتحول  بمخالبه  يلطمها  كاد  وحني  تلك  الطفولية  النداهة 
الثانية حينها زجمر املذؤوب  أخري،ومتر من بني قدمه لتلطمه للمرة 
أنه لو استمر يف  الغياب فعرف  يبدأ يف  القمر  وثار غضبا،ولكنه ملح 

تلك املعركة أكثر من ذلك وغاب القمر فستسحقه النداهة حتام..
فوىل األدبار وتابعته النداهة،وأهل القرية يركضون ركضا من أمامهام 
خوفا من أن يدهسهم أحد هذه الوحوش اخليالية، ولكن دكتور مراد 

وقف مذهوال غري قادر عىل احلركة وال حتى احلديث!
قالت له دكتورة منى كلامت كثرية مل يسمع،ومل يع منها شئا فقد وقف 

شبه مسحور هبذا الذي رأه للتو ومل ير يف عمره مثله قط!
استئناثها  وكيفية  الكائنات  تلك  عن  أبحاثه  أغلب  كانت  لقد 
العامل  المتلك  الوحوش  هذه  من  ا  جيشً روض  فلو  وترويضها 
بأرسه،وفاز بأية معركة يدخلها حتى لو كان العدو يملك خمزونا من 

القنابل النووية واهليدروجينيه!
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وبعد أن اختفت الوحوش عن االنظار التف أهل القرية حول الغرباء 
ليعرفوا كنههم ومن أي جحيم أتوا فلقد امتلكوا عدوانية خاصة ضد 

أي زائر خاصة وإن كان هذا الزائر ليليّا!
تعرفوا عليه عىل أنه رجل وزوجته ضلوا طريقهام،وال يعرفنا كيف أتيا 
إىل هنا،وجيهلنا طريق العودة،وقد حل الليل عليهام ثم بدءا يتساءال 
ومعاناهتم  مأساهتم  عن  السكان  هلام  فحكى  الكائنات  هذه  كنه  عن 
امللعونة  والطاحونة  السملويت  عائلة  مع  أجدادهم  معاناة  من  بداية 

هناية بالسلعوة والنداهة والرجل الذئب..
اخليالية  وقصصهم  األجداد  خلرافات  التي  قصصهم  حيكون  كانوا 
ويسارا  يمينا  حوهلا  تتلفت  وهي  خوفا  منى  دكتورة  وترتعد  أقرب 
خاصة  عليها  خلسة،ويقيض  الوحوش  هذه  أحد  يدامهها  أن  عسى 
تصبح  أن  قط  تتمن  الوحوش،ومل  هذه  ضحايا  صورة  رأت  وأهنا 
صوت  خروج  أو  شجر  ورقة  وقوع  جمرد  فأصبح  منهم  واحدة 
رصاصري احلقل فجأه يثري ذعرها.. ولكن دكتور مراد مل يكن مثلها 

ا.. بل كان يفكر يف أمر آخر متامً
أين التقارير عن كل هذا الذي حيدث يف القرية؟!

لقد كان آخر تقرير وصله حيكي عن السلعوة ومعه جثتها ومن وقتها 
انقطعت األخبار!

أين رجال الرشطة من كل هذا؟!
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فسأهلم عن رجال الرشطة ودورهم يف محايتهم.. فضحك احلاكون 
وأخربومها  البكاء  من  بدال  الضحك  يف  الطاقة  تفريغ  بمبدأ  ا  بؤسً
عام بدر من رجال الرشطة وجتاهلهم التام هلم،وعن كم اجلثث التي 
دفنت يف األيام السابقة دون حتى شهادات وفاة وأوراق وعن عدد 
عليهم وهتديدهم  الرشطة  املسالة وسخط رجال  الدماء  القتىل وكم 

بالوعيد إذا عرف أحد عام حيدث يف القرية..
فنظر هلم بتعجب وقال هلم باستنكار:

-“كيف يفعل بكم هذا رجال الرشطه وشغلهم الشاغل محايتكم!“
فضحك أحد الرجال وقاله له:

-“وربام يفتحون علينا أبوابا من اجلحيم،ويلقوننا يف سقر ألننا حتدثنا 
إليكام وأنتام غرباء عن القرية!“

تب عىل أهلها أن يموتوا دون أن يعربوا عن أملهم أو  يالبؤس قرية كُ
يتحدثوا ويستغيثوا وإن حدث وطلبوا املساعدة هنرهم القادرون عىل 
مساعدهتم وهددوهم بالوعيد إن حاولوا طلب املساعدة من شخص 

آخر أو حتدثوا عن معاناهتم!
أية حياة تلك.. وأي عذاب!

شفة،ولكن  ببنت  ينبس  أن  دون  رأسه  يف  األفكار  تلك  كل  دارت 
ال داعي للكالم فاحلرسة تكاد خترج من عينيه كام خترج الدموع من 

عيون دكتورة منى تأثرا بام حيدث هلؤالء البؤساء!
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ويف هناية احلديث أعلنت الشمس قدومها وأعلن الليل الرحيل حينها 
أرص أهل القرية عىل أن يبيتا يف أحد بيوت القرية التي صارت أغلبها 

فارغة ففتحوا هلام منزل الشيخ عىل سليامن رمحة اهللا عليه!
واحد  طابق  من  يتكون  جدا  بسيط  منزل  القرميد..  من  املنزل  كان 
وباب حديدي بمجرد أن فتحوه وأضاءوا األنوار كان حيوي غرفتني 
مما جعل دكتورة منى تبتلع لعاهبا بعد أن عرفت كيف ستقيض ليلتها 
معه بعد أن أخربا أهل القرية أهنام متزوجان،فكان تفكريها أنه حتام 
سيعطون هلام غرفة واحدة،ولكن منزل بأكمله كان حلام بعيد املنال..

كان منزل صغري به محام صغري ومطبخ ضيق وغرفة معيشة هبا ثالثة 
الدين واحلديث والسنة وتفسري  امتألت بكتب  كرايس ومكتبة كبرية 
غرفة  ويف  للنوم  تصلح  كبرية  وأريكة  الطعام  لتناول  وطاولة  القرآن 
مصباح  وبجانبها  متسختان  وسادتان  به  كبري  رسير  هناك  كان  النوم 

صغري وكتاب يبدو مفتوحا ومقلوبا عىل ظهره ملقى عىل الرسير.
يبدو أن صاحب املنزل كان يقرأ فيه قبل أن.. يتوىف!

وقىض دكتور مراد ليلته عىل األريكة ودكتورة منى يف غرفة النوم.. 
كان االثنان يظنان أن النوم يف هذه الظروف ويف ظل ما سمعاه عن 
أفكارمها  عىل  تسيطر  مستحيل،وكانت  فيها  حيدث  البلدة،وما  هذه 
كيفية نوم سكان القرية يف ظل تلك الظروف،ولكن بمجرد أن وضعا 
جسدمها عىل مكان نومهام ذهبا يف سبات عميق مل يستيقظا منه إال عىل 
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فتحت  حني  تفاجأوا  العرص،ولكن  أنه  البداية  يف  ظنوا  أذان  صوت 
إال من  السامء سوداء  العشاء حتام ألن  أذان  أنه  النافذة  منى  دكتورة 

ضوء القمر!
ضوء القمر غريب بحق!

إنه يتشكل تبعا للمواقف..
فيالرومانسيته إن كان املوقف عاطفيا!

ويالوحدته إن كان املوقف وحدة أو فراقا!
وياملرحه إن كنت طفال تتابعه وهو يتتبع خطاك!

ولكن يالرعبه إن كنت يف تلك القرية امللعونة!
فضوء القمر حيمل يف طياته الكثري والكثري من األفكار املرعبة فيحمل 
يشء  عنها  نعرف  ال   أخر وكائنات  والسلعوة  والنداهة  املذؤوب 

ولكنها حتام لن تقل رعبا عنام سبق ذكره!
وصوت رصصور احلقل يضيف إىل املوقف املرعب ما يستحقه من 

إضافات صوتية لتكتمل الصورة!
كان هذا ما تفكر فيه دكتورة منى وهي واقفة يف الرشفة تتأمل تلك 
القرية ومن وقتها تناست كل مشاعر اخلوف،ووهبت نفسها إلنقاذ 

تلك القرية البائسة من اللعنة التي حلت عليها!
الليلة الثانية:

من  املزيد  األمس،ولكن  رصاع  من  ا  جمهدً الثانية  ليلته  املذؤوب  بدأ 
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اللحم البرشي والدماء سيعيد إليه طاقته التي فقدها يف رصاع األمس 
فيبدأ يف اهلجوم عىل البيوت ليفتك بأهلها..

مر من أمام منزل الشيخ عىل سليامن فشم رائحة برشية مل تستنشقها 
أنفه من قبل يف هذا املكان فقرر أن هياجم هذا املنزل ويلتهم كل من 

فيه..
واقرتب بتؤدة ليحطم باب املنزل بمخالبه وخاصة أن الباب حديدي 
أن  من  أوهن  فأصبح  عليه  الوقت  ملرور  الصدأ  أصابه  أغلبه  ولكن 

حيتمل وخلفه باب خشبي لن يتحمل رضبة واحدة من خمالبه..
رفع خمالبه وقبل أن هيو هبا عىل الباب سمع صوت النداهة إياه مرة 

أخر فقرر أال يرتكها عىل قيد احلياة هذه املرة!
سكان  من  شخصني  التهام  يف  ألخرها  منهمكة  وكانت  إليها  ذهب 
البلدة حينها انقض عليها ليقيض عليها متاما وتشبث بظهرها ولكنه 
هبا  إذا  بظهرها  تشبث  أن  فبمجرد  بعد  قوهتا  يعرف  مل  لألسف  ويا 
بحركة واحدة متسكه من رأسه وتلقي به أمامها وتنقض عليه فريكلها 
يف وجهها وكل منهام حياول أن يكبد اآلخر أكرب جروح وأكثر خسائر 
بينهام  الرصاع  تتاح ألحدمها اهلجوم عىل اآلخر واستمر  يف كل مرة 

حتى كاد يقيض االثنان عىل بعضهام وخارت قوامها وسقطا تعبًا..
أو قتىل!

جهاز  ولكن  حيدث  ما  يعرف  لوسيفر  يكن  مل  األحيان  هذه  ويف 
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يف  حيدث  طبيعي  غري  مريب  بيشء  خيربه  كان  ابراكسس  استشعار 
ا من قبل،فأخرب لوسيفر الذي قرر بدوره  اخلارج وما خاب حدثه أبدً
أن يرسل أربح أوراقه قرر أن يرسل «دراكوال» -مصاص الدماء-« 

ليعرف ما حيدث وليبدأ مهمته..
يبدأها قبل أواهنا!

يف هذا الوقت قرر دكتور مراد اخلروج من منزله لري مصدر تلك 
الضوضاء علها تكون رصاعا آخر بني تلك الكائنات األسطورية..

وبالفعل مل خيب حدثه..
ا.. ولكنه خرج متأخرً

لقد انتهى الرصاع رسيعا الليلة وخارت قو االثنني ووقعا عىل األرض!
الكائنات  لتلك  اجلثتني  وجد  الرصاع  مكان  إىل  وصل  أن  وبمجرد 
الغريبة اقرتب منها يف حذر وبعدما تأكد من وفاهتام عاد مرسعا إىل 
هباتفه  ليأيت  اليوم  عليها  حصل  التي  بالغنيمة  تغمره  والفرحة  املنزل 
املحمول ويتصل بمقر املخابرات لريسلوا له طائرة خاصة كبرية لكي 
يأخذ تلك اجلثث التي الزال حتى األن ال يصدق أنه حصل عليها 
هبذه السهولة ليحللها مع جثة السلعوة عله يمسك طرفا للخيط وجيد 

احللقة املفقودة ويعرف من أين أتت هذه الكائنات..

* * * *
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(١٥)

دراكوال – مصاص الدماء

السوق  من  الطعام  الصغار  ألبنائها  لتجلب  األم  العنزة  وخترج 
ا ويؤكد األطفال  وحتذرهم مرارا وتكرار أال يفتحوا الباب لغريب أبدً

أهنم أبدا لن يفعلوا..
إرصار  يف  الدار  باب  ويدق  املكار  الثعلب  يأيت  خروجها  وبعد 

وتكرار..
كادوا أن يفتحوا الباب لوال أهنم تذكروا حتذيرات أمهم هلم فرفضوا 
صوت  بتقليد  فقام  حيله  تنتهي  ال  املكار  الثعلب  ولكن  الباب  فتح 

أمهم وقال هلم:
يف  واملفاتيح  النقود  نسيت  وقد  والدتكم  أنا  أوالدي  يا  -«افتحوا 

الداخل»
فتفتح إحد العنزات الباب بحسن نية..

* * * *
خرج دراكوال من الثغرة بصورته البرشية التي ال جتعله حمال للشك 
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ا وقرر أن يبدأ دورته وسار يف طرقات القرية ودق أول باب رأه  أبدً
أمامه ومن هم بالداخل خائفني أن يكون الزائر أحد الوحشني ولكنها 
دقات برشية عادية فيسألوا من الطارق فيخربهم أنه تائه غريب من 
بلدة جماورة وعندما حل عليه الظالم هامجه وحش وأنه يريد األمان 

حتى يأيت ضوء الشمس ويكمل رحلته..
وحني ينفتح الباب يدخل بصورته البرشية،ولكن ال يأكل وال يرشب 
لينشب  يذهب  غرفته  إىل  منهم  كل  ويتفرق  اجلميع  يستأمنه  وحني 
أنيابه التي تنمو حني تزداد شهوته للدماء وينشبها يف أعناقهم واحدا 

تلو اآلخر..
كل  منى  دكتورة  عىل  قص  قد  مراد  الدكتور  كان  الوقت  هذا  يف 
وبمجرد  رأها  التي  اجلثث   لرت يأخذها  أن  عىل  وأرص  ماحدث 
خروجه ذهب دراكوال إىل منزله الذي ال زالت رائحته فيه ودق الباب 
عده مرت،ولكن ما من جميب فقرر الذهاب ملنزل آخر فلكم اشتاق 

للدماء البرشية،ولن يروي عطشه دماء أهل هذه القرية بأكملها!
وهكذا كرر فعلته مع أكثر من دار حتى ذهب إيل املكان الذي كان فيه 

الرصاع بني النداهة واملذؤوب..
أهل  أن  ظن  رصاعهام،وإنام  نتيجة  سقطا  أهنام  يعرف  بالطبع  يكن  مل 
البلدة قتلومها،ولكنه وجد يف ذلك فرصة ال بأس هبا ليأخذ قو كل 
منهام فامتص دماءمها كلها إال القليل منها لكي ال يعرف لوسيفر أنه 
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الفاعل..
اللحظة كان دكتور مراد ودكتورة منى قد وصال إىل مرسح  يف هذه 
الدماء  يمتص  دراكوال،وهو  منظر  شاهدا  أن  األحداث،وبمجرد 
تواريا خلف شجرة كبرية حتى ينتهي مما يفعله ويدعوان أن يمر من 

دون أن يلحظهام ويكون مروره مرور الكرام!
مل ينتبه دراكوال لوجودمها فبعد أن انتهى مما كان يفعله بدأ يف التحرك 
قضوا  الذين  البلدة  تلك  فأهل  أفعاله  يف  احلذر  يتوخى  أن  قرر  وقد 
عىل مذؤوب ونداهة وال أثر للسلعوة التي حتام لقت مرصعها هي 

األخر عىل أيدهيم ليس من السهل التعامل معهم..
وهنا قرر أن يلعب بأوراق أخر فهو األن يملك قو عديدة فلقد 
امتلك قوة النداهة واملذؤوب للتو وحتام سيجد جثة السلعوة ويأخذ 

قواها..
فبدأ جيهز أوراق لعب ستقتل دون خسائر وحتام ستساعد الفامبري يف 

مهمته..
مهمته اجلديدة وهو يتمنى أال يعرف ابراكسس بشأهنا شيئًا!

يف هذه الليلة قرر دكتور مراد ودكتورة منى أن يقضوا آخر يوم هلام يف 
هذه الرحلة يف قسم الرشطة لكي يتحدثا معهم وخيربوهم عن أمهيه 
وقدموا  كبرية  بحفاوة  الضباط  البائسة،واستقبلهام  القرية  هذه  محاية 
الذي  بينهم  احلديث  واستمر  سيادية  جهات  بصفتهام  يشء  كل  هلام 
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مقر  إىل  الوحشني  ستحمل  التي  اخلاصة  الطائرة  وصول  هنايته  كان 
املخابرات ووصول إخطار لدكتور مراد عن عدم إمكانية هبوطها يف 

تلك القرية!
تلك  من  معه  عمالقتني  شاحنتني  بإرسال  مساعدته  الضابط  فقرر 
بالشاحنتني  والعودة  لتوصيلهام  القسم  من  رجال  مع  تريال  املسامة 
األغطية حتى  بالكثري من  الوحشني وغطوهم  وبالفعل وضعوا هبام 
ال يظهر منهام يشء يثري الشكوك يف الطريق أثناء رحلة العودة،وقام 
يف  نظرهم  وجهة  له  القرية،ورشحوا  بحامية  بالتعهد  القسم  رئيس 
جتاهلهم للقرية وأهنم فعلوا هذا ظنا أن تلك اجلهات السيادية التي 
عاتقهم  عن  املهمة،وحتملها  هذه  ستتوىل  مراد  دكتور  إليها  ينتمي 
وانتهى سوء التفاهم عىل أن يعود رجال الرشطة من صباح الغد إىل 

..القرية مرة أخر
وبعدها عاد دكتور مراد إيل بيته ليعد العدة للرحيل،وأخذ مفتاح منزل 
عىل سليامن معه بعد أن وعدا أهل القرية بمساعدهتم وأهنم سيعودون 
مرة أخر هلم،وما طمأن أهل القرية هو عودة الرشطة للشوارع مرة 
محلهم  يف  القرية  أهل  وساعدمها  الوحشني  عىل  قضوا  وأهنم   أخر

للشاحنتني فوثقوا كل الثقة يف دكتور مراد ويف قدراته الرهيبة..
ركب دكتور مراد سيارته وبجانبه ركبت دكتورة منى بعد سالم حار 
ومل  رأوه  ما  حول  األفكار  آالف  تدور  رأسهم  ويف  القرية  أهل  من 
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خيربوا أهل القرية به حتى ال يثريوا الذعر أكثر من ذلك..
كل منهام يريد أن يبدأ احلديث عن املوضوع ولكنهام ال يعرفان من 
قام  حتى  قرون  وكأهنا  مرت  حلظات  الصمت  يبدءان،واستمر  أين 

دكتور مراد بتشغيل املسجل عىل أغنية األطالل وأم كلثوم ترتنم
”هل رأ احلب سكار مثلنا!..

لتغلق دكتورة منى املسجل وتقول له بتجهم:
-“هل هذا الذي رأيناه فامبري!؟“

مل يعلق دكتور مراد عىل طريقتها ألنه يقدر احلالة التي هي فيها،وقال 
هلا بربود:

-“نعم.. من الواضح أنه مصاص دماء.. مل أختيل قط أن أر كل هذه 
الكائنات يف أرض الواقع فآخر صلتي هبا أفالم رشكة هامر وبعدها 

هوليود وبعض األبحاث!“
نظرت دكتورة منى للقرية وهي تبتعد ثم استطردت:

للكاتب  دراكوال“  ”أسطورة  الدماء  مصايص  عن  أعرفه  ما  كل  -“أنا 
برام ستوكر.. وكنت أظنها من خياله،وال وجود هلا يف الواقع!“

فقال هلا سأحكي لك كل يشء عن مصايص دماء من بداية األسطورة 
حتى ما رأيناه يف القرية،ولكن دعواتك أن أنتهي من حديثي قبل أن 
للحديث  لن يكون هناك وقت  للمعمل ألنه بمجرد وصولنا  نصل 
فأماءت  كنهها..  ومعرفة  وقت  أرسع  يف  اجلثث  هذه  حتليل  جيب 
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برأسها أن حيكي فبدأ يروي:
مصايص  أسطورة  أن  منهم  وأنت  الكثريون  يعتقد  الواقع،  يف   “-
 ” الشهري  الكاتب  وضعها  التي  دراكوال  أسطورة  مع  بدأت  الدماء 
وقد  بكثري،  ذلكَ  من  أقدم  الدماء  مصايص  أن  إال   ،” ستوكر  برام 
اندجمت خصائص مصايص الدماء ببعضها عرب العصور والثقافات، 
شعبية  بأساطري  فاختلطت  هذا،  يومنا  وحتى  األوائل  العصور  منذ 
أو  الشعوب،  لتخويف  السلطة  أطلقتها  وأخر شيطانية، وأساطري 
يف  ولكن  أشكاهلا..  بمختلف  واملعتقدات  بالدين  ارتبطت  أساطري 

املجمل.. ارتبطت أساطري مصايص الدماء بالدم..
كل  ويف  بوضعيات،  وشخصيات  بتخيالت،  حقائق  اختلطت 
كائنات فوق طبيعية، مؤذية، رسيعة،  الدماء  دَّ مصاصو  يعُ احلاالت 
بقوة جسدية مذهلة وطبيعة خمتلفة معقدة ومريضة نفسيًا يف حاالت 
كبرية، تأرجحت بني الشياطني.. وأبناء الشياطني.. أو خدم إبليس، 
بخاصية  الشخصيات  اتسمت  احلاالت  كل  ويف  القلقني،  املوتى  أو 

العطش للدماء واحلاجة إليها..
بل  الشائع)  االعتقاد  لنا  ينقل  (كام  دراكوال  بظهور  األساطري  تبدأ  ومل 
صفوا بالعطش للدماء وذلك لدفع  أن الشعوب القديمة عبدت أربابًا وُ
ا  رشهم، وبذلك ارتبطت هذه األسطورة بالدين واخللق (ولذلك كثريً

ما نجد الصلبان واملياه املقدسة مثالً يف الشكل احلديث لألسطورة)..
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وقد ساد سلوك رشب الدم بني الناس يف وقت ما، فاعتقد املرصيون 
القدامى أنه يمنح طول العمر وقوة اجلسد، أما يف مناطق أخر، فقط 

ا من التمردِ عىل اآلهلة. تربّ نوعً ارتبط بحسن العبادة، ويف أخر اعُ
يف أفريقيا، خيش األفريقيون من مصايص الدماء وبعدها نشأت األسطورة، 
الدماء  لترشب  ليالً  البيوت  هتاجم  عائدة،  موتى  أرواح  بوجود  اعتقد  إذ 
استخدمها  وتعاليق  متائم  آثار  هذهِ  أيامنا  يف  ونجد  األطفال،  وختطف 
هم، وإىل اليوم يعتقد بعض أفراد  األفارقة للحامية ضد مصايص الدماء ورشّ

القبائل األفريقية بوجود األرواح املتعطشة للدماء حوهلم دائام..
اعتقاد  ساد  الرومانية،  احلضارة  وعزّ  نشوة  وأيام  روما،  يف  أما 
اخلصيبة  املرأة  لدم  العقيم  املرأة  رشب  أن  الرومانيات  النساء  بني 
سيعاجلها، وكذلك بني الرجال لزيادة اخلصوبة، وانترشت األمراض 
بشكل مروع وخميف يف روما بسبب هذا الترصف، إذ نقل املصابون 
أمراضهم لغريهم عرب وسائل عدة، ونشأت منظامت كاملة لشاريب 
فت ضد تلك  الدماء!، ومل تلبث احلكومة الرومانية طويالً حتى ترصّ
ة عقوبات عىل أصحاب ذلك الترصف، ورغم  املهزلة، ففرضت عدّ
املرض والعقوبات، استمرت مجاعات رسية بالتالقي ومصّ الدماء.. 

وعندها استمرت األمراض باالنتشار..
التناقل  بسبب العديد من املخطوطات الرومانية واملرصية، وكذلك 
اللفظي بني األفريقيني، عند بلوغ العهود الوسطى، أصبح مصاصو 
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الكتب  بعض  ادعت  وقد  ومعروفة،  شهرية  عاملية  أسطورة  الدماء 
الدماء كانوا موجودين يف ذلك  الدينية يف ذلك الوقت أن مصايص 
الزمن، وكذلك وصفوا الشيطان وأتباعه بفعل أفعال شنيعة – ومن 
اخلصائص  من  الكثري  سمت  رُ وقد   – األبرياء  دماء  مصّ  ضمنها: 
ملصايص الدماء يف ذلك العهد، إما بسبب املواريث الثقافية احلضارية، 

أو بسبب خياالت بعض الكتاب اخلصبة.
وأفريقيا  أوروبا   – القديم  العامل  من  املستكشفني  بعض  انتقال  مع 
مصايص  صورة  انتقلت   ،- أمريكا   – احلديث  العامل  إىل   – وآسيا 
اجلنوبية،  أمريكا  ففي  الغموض،  وشديدة  خميفة  صورة  إىل  الدماء 
تلك  يف  الساكنة  القبائل  وهجوم  األفاعي  إىل  املسكتشفون  تعرض 
القاتلة،  واألمراض  احلرشات  وكذلك  البرش  حلوم  وأكلة  املناطق 
ا كثرية عىل من  الوعرة، والحظوا أمراضً وسكنوا الكهوف واجلبال 
معهم.. وكانت هناك عالمة وحيدة تتكرر.. كل من تعرض ملرض 

غامض.. محلَ آثارَ عضٍّ يف مكانٍ ما من جسده.
األكثر  الكابوس  الحظوا  املرىض..  مراقبة  يف  بعضهم  سهر  بعد 
لتمصَّ  النائمني  رقاب  وتقتنص  ليالً  هتجم  خفافيش..   ،! إخافةً
ا بعد يوم.. كلٌّ إىل نفس هدفه.. وتكمل مشوار  دماءهم.. وتعود يومً
.. ومن هنا  امتصاص الدماء.. حتى يموت اهلدف.. بسبب فقد الدمّ

انتقلت صورة مرعبة ارتبط فيها مصاصو الدماء باخلفافيش!
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إىل  تستمع  وكأهنا  باستمتاع  هلا  يقوله  ملا  تستمع  منى  دكتورة  كانت 
قصة من قصص جدهتا والحظ استمتاعها فسأهلا:

لربام  أوحى  الذي  وما  دراكوال  اسم  جاء  أين  من  تعلمني  -“هل 
ستوكر بالفكرة؟!“

أماءت برأسها أن ال وابتسمت فقال هلا سأخربك:
ذا  «فالد  يدعى  رجلٌ  حكم  عرش،  اخلامس  القرن  منتصف  يف   “-
”فالد دراكوال“  التاريخ باسم  امباير»أو الذي عرف يف بعض كتب 

والتي تعني بالرومانية.. فالد الشيطان..
الذين مل  العثامنيني  ا يف حنجرة  ا ساطيًا، وقف حجرً كان حاكامً جائرً
يستطيعوا جتاوز رومانيا بسبب جيشه الصغري، بل واحلقّ يقال، كان 

السبب الرئييس يف هزيمتهم
هم عىل خوازيق يف  كان رجالً طاغية، أمسك بأرس العثامنيني، وعلقّ

منتصف ساحات رومانيا، وصلبَ بعضهم،
كان يعيش يف قرصهِ..

ا ال يُعرف.. ا مغمورً غامضً
كان رجالً عاديًا، واغتيل بعد حكمه بـ٢٥ سنة، بعد ذلك، ويف سنة 
برام   ” يُدعى  عادي،  وروائي  صغري  مرسح  مدير  ف  تعرّ م   ١٨٩٧
عىل  كذلك  وتعرف  تارخيي،  كتاب  طريق  عن  فالد  عىل   ” ستوكر 

أساطري قديمة ملصايص الدماء، وهكذا أسس روايته.. 
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وقد أضاف مميزات جديدة عىل شخصيات مصايص الدماء، واختار مميزات 
ا يف تاريخ األسطورة.. منتقاة من األساطري القديمة.. واختار للرواية مكانًا مميزً

ترانسلفينيا 
التعرض  عند  الضعف  مثل:  مميزات  ستوكر  وحوش  امتلكت 

س. للشمس، وكذلك التأثر بالصليب واملاء املقدّ
عند  يشتهر  مل  إذ  واضح،  أساس  غري  عىل  فالد  ستوكر  اختار  وقد 

رف فقط بتسلطه.. السكان اعتقادهم أنه مصاص دماء بل عُ
ثلت مرسحية دراكوال يف سنة ١٩٢٧ وتبعها الفيلم، وعربها وصلتنا  مُ
صورة دراكوال الشهرية (العباءة السوداء، والشعر الكثّ األسود)، 
الزمن، وقد اختذت هذه  أهبتهُ  قبحٍ  أما وصف ستوكر فكان لعجوزٍ 

الصورة كصورة حديثة ملصايص الدماء..
وصدقها  الكثريون،  فقرأها  األسطورة،  ستوكر  رواية  نرشت  وقد 
وعكست  واملرسحيون،  واملخرجون  الروائيون  هبا  وتأثر  البعض، 
الصورة  ر  وحتوّ احلقيقة،  تشوهبا  الدماء،  ملصايص  جديدة  صورة 

القديمة املرتبطة كليا بامليتافيزيقيا والدين..
اآلن  حتى  اإلنساين  التاريخ  يعرف  لن  أنه  األساطري  بعض  وتقول 
شخصية مرعبة مثرية مثل األمري الروماين فالد تيبيس الذي قيل يف 
ب بدراكوال، وتعني  كتب أخر فالد ذا أمباير كام قلت لك وكان ملقَّ
أهنم  لَيظنّون  الرجل  هذا  لشخصية  املتابعني  إن  حتى  الشيطان،  ابن 
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أمام أسطورة مرعبة تتساقط من أحداثها الدماء!!
باحتواء  لقيامه  رومانيا  يف  وطنيًا  بطالً  تيبيس  فالد  األمري  يُعترب 
ي ١٤٥٦ – ١٤٦٢م،  االجتياح الرتكي ألوروبا، وقد حكم بني عامَ
ا بتعامله الوحيشّ مع املسئولني الفاسدين واللصوص،  وكان موصوفً

ا املحتلّني.  وخصوصً
التي  ويدور اجلدل حول العالقة غري األكيدة بني شخصية دراكوال 
خلقها الكاتب األيرلندي برام ستوكر عام ١٨٩٧م وفالد تيبيس ابن 
األمري الروماين فالد دراكوال، وهو اللقب الذي ورثه عنه، واملذهل 
رحت  يف املوضوع أن هذه الرواية ال يوجد منها سو نسخة واحدة طُ
ر سعرها بنحو ١٫٥ مليون دوالر،  دّ ، وقُ قبل فرتة قريبة يف مزاد علنيّ
وقد ظهرت هذه النسخة ألول مرة للجمهور عام ١٩٨٤م، وتقع يف 
٤٣٠ صفحة، وهي مكتوبة بخط اليد، وكان اسمها (الذي ال يموت) 
والقسوة يف  بلغ اجلربوت  (دراكوال). وقد  إىل  االسم  تعديل  تمّ  ثم 
ا مذهالً عندما وصل به األمر إىل مجع ٥ آالف  ا خميفً sقلب دراكوال حد

من الفقراء وقتلهم للقضاء عىل الفقر!
ليت األمر اقترص عىل ذلك وعىل تعطش دراكوال الدائم للدماء، فقد 
دْ كافية  تعُ ينابيعها من اسمه مل  ت  رَ جِّ فُ التي  الدماء  اكتشف أن أهنار 
نّة استنّها يف القتل الدموي،  ا من سُ للرشاب، فأراد أن متطر السامء دمً

وهي موتة اخلازوق..
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الضحية حتى خيرج من عنقه، وقد  رة  قّ يف مؤخّ دَ يُ مح  رُ وهي عبارة عن 
تَلَ هبا ٤٠ ألف شخص آنذاك ويقال إنه يف خالل السبع سنوات األوىل  قَ
دراكوال  الكونت  ألف وبخالف  أربعمئة  إىل  ألف  مئة  بني  ما  قتل  حلكمه 
ايص  ايص الدماء املشاهري: بيتال جنس، هندي من مصّ هناك العديد من مصّ
الدماء، نصف رجل، طوله تقريبا مرت ونصف. أساسا بونسام، قبيلة إفريقية، 
ضّ ضحيتهم يف إهبامه ورشب دمه. باوهبان سيث، اسكتلندي  يقومون بعَ
خيرج يف شكل امرأة ثم يصطاد ضحيّته من الرجال ويقوم بقتلهم ورشب 
بـاسم  كذلك  معروفون  بلغاريون  دماء  اصو  مصّ كرفوبيجاك،  دمائهم. 

”أوبورس“، وعندهم منخر واحد فقط ولسان مدبّب..
ثم بعد أن فرغ من حديثه فتح املذياع مرة أخر لتستكمل أم كلثوم 

رائعة إبراهيم ناجي قائلة
-«كم بنينا من خيال حولنا.. ومشينا يف طريق مقمر...»

قد عرفا  كانا  الذهاب ألهنام  العوده كان أسهل كثريا من طريق  طريق 
الطريق فكانا قد وصال إىل املعمل يف هناية األغنية وأم كلثوم تقول:

-«ال تقل شئنا فإن احلظ شاء.. فإن احلظ شاء.. فإن احلظ شاااااء..»
ونزل هو ودكتورة منى من السيارة وبمجرد نزوله زادت احلركة كأهنام يف 

مملكة نمل أو خلية نحل وبدأت التجهيزات الستقبال هذه الكائنات..
ولكن ماذا عن القرية؟!

* * * *
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قرر الفامبري أن يعتمد عىل أوراق لوسيفر التي مل يكشف عنها حتى 
اآلن وأال يمتص إال ما يزيد قوته لينفذ خطته التي رسمها يف خميلته 

منذ أن امتص دماء كل من النداهة واملذؤوب وانتقلت قوامها إليه..
وبالفعل صار ال يقتل إال السائرين ليال وإن مل جيدهم –ألن وجودهم 
غرفة  يف  ينامون  من  ويقتل  البيوت  أحد  عىل  يتطفل  نادرا-  صار 

وحدهم وخيرج..
ويف هذه اللية أثناء مروره التقى بشخص يمسك يف يده صفارة ويرتدي 
القبيل،فأوقف  هذا  من  يشء  أو  رشطة  أمني  أنه  يبدو  الرشطة  زي 
رجل الرشطة دراكوال ليسأله عن سبب مروره ليال وكم هذا خطر 
عىل حياته وقبل أن يستكمل نصائحه كان دراكوال قد أنشب أنيابه يف 

عنقه،ومل يرتكه إال وقد امتص آخر نقطة دم لديه!
والرشطة ال تدري ماذا تفعل فاألمر أكرب منها بكثري من السهل أن 
ولصوص  وجمرمون  ومطاريد  وسفاحون  قتلة  هبا  بلدة  عىل  تسيطر 

ونصابون ومشعوذون وقوادون!
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هذه  وقتلت  اللعنات  عليها  حلت  بلدة  عىل  تسيطر  كيف  ولكن 
كجزع  متصلبة  الدماء  من  خاوية  جثة  وتركته  رجاهلا  أحد  اللعنات 

شجرة بيضاء كورقة يف كشكول رسم!
فلطاملا  أحد  بأمره  يعرف  لن  أنه  يظن  دراكوال  كان  هذا  كل  وسط 

يفشل ابراكسس يف التوارد معه والتواصل معه..
ا له وكان يقول يف قرارة نفسه لو ساد العدل  ولطاملا كان ابراكسس ندً

يف عاملنا ملا أصبح مكان البراكسس وال لوسيفر يف وجودي!
ولكن ابراكسس كان له باملرصاد فقد كان يتابعه ويعرف ما خيطط له 
يفعله،ولكنه مل خيرب لوسيفر بيشء مما حيدث ومازال حتى اآلن  وما 
ال يعلم سبب انقطاع تواصله بالنداهة واملذؤوب والسلعوة يبدو أنه 
بينهم  والتواصل  األفكار  توارد  ينقطع  لفرتة يف األرض  بقائهم  بعد 

ولكنه قدر أنه تبقى ليلة ويعود املذؤوب وخيربهم بكل يشء!
* * * *
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قتّل صدقني سينتهي سكان تلك  -“حني يأيت الزائر اللييل الذي ال يُ
البلدة متاما فورقتي القادمة ستكون رابحة وستسهل املهمة وختترص 

الوقت.. ”
وهنا ضحك مرة أخر وقال بل أوراقي القادمة..
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فأول ورقة سأقيض هبا عىل أطفال القرية كلها حني أرسل هلم املفضلة 
لقلبي..
ليليث!

فهي وحيش األثري..
وبعدها نرسل اجلاثوم وقرينته الثاقوبة..

سيكون  وبعدها  الرجال  عىل  والثاقوبة  اإلناث  عىل  اجلاثوم  يقيض 
التمهيد خلروجي إىل تلك البلدة أسهل ما يكون ألقيض عىل من تبقى 
ولكني واثق من أنه لن يتبقى أحد وبعدها نؤهل املنطقة خلروج كل 

وحوش الثغرة حتى أفتحها لألبد..
وحوش،وإنام  عرشة  حتى  وال  اثنني  وال  وحشا  معي  أريد  ال  أنا 
أريد من كل وحش جيش فأريد آالف النداهات وآالف املذؤوبني 
وآالف من مصايص الدماء أريد ألوفا مؤلفة من كل وحش فنحن 
سنجعل األرض موطننا اجلديد،ولن أضع أية نسبة لفشل خطتي 
أبدا مهام حدث فأنا اآلن أرسل القادة من كل وحش ألن الثغرة 
اآلن ال تسمح بمرور أكثر من وحش ولكن عند خروجي سأفعل 
جتعل  كي  قلب  ظهر  عن  أحفظها  التي  واملراسم  الطقوس  كل 
ا ودائام لكل من يريد االنتقال منها لألرض أو  الثغرة مفتوحة أبدً

من األرض إليها!
مع  خترج  كي  ليليث  عىل   ناد خطابه  من  لوسيفر  فرغ  أن  وبعد 
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ما  عىل  نومهم والفامبري  أثناء  القرية  الفامبري فتقيض هي عىل أطفال 
يقدر من سكاهنا وأرسها وتأيت ليليث..

يكن  مل  الثغرة  فجدار  املرور  تستطع  مل  اخلروج  حاولت  حني  ولكن 
ليليث  وقوه  حجم  مثل  يف  وحش  بمرور  يسمح  الذي  بالضعف 

وتكرر األمر حني حاول كل من اجلاثوم والثاقوبة..
غضب لوسيفر ألهنم الوحوش الوحيدة التي كانت ستقيض عىل أهل 
البلدة مجيعا يف موعدهم فهو كان عىل يقني تام بأن ليليث ستقيض عىل 
كل أطفال البلدة واجلاثوم عىل نسائها والثاقوبة عىل رجاهلا وحينها 
البلدة ممهدة خلروجه وقد حتطمت كل أحالمه بسبب تلك  ستكون 

الثغرة..
فاقرتب  نريانه  انطفأت  ثم  فعال  اشتعل  أنه  لدرجة  غضبًا  استشاط 
ابراكسس منه وهدأ من غضبه وطرح عليه أن خيرج هذه املرة مجاعة 
فيها  اجلدار  يكون  آخر  أسبوع  يمر  حتى  ليليث  من  بدال  الزومبي 

أضعف ويسمح بمرور ليليث..
تفكر لوسيفر يف اقرتاحه برهة ثم وافق عليه عىل مضض..

مازال الفامبري يقيض عىل ما يقيض عليه فهذه الليلة األخرية التي سيكون 
فيها وحيدا فغدا بداية األسبوع اجلديد للثغرة سيخرج ليساعده يف املهمة 
القاتلة  تلك  ليليث  الوحش  هذا  سيكون  الظن  وأغلب  جديد  وحش 
الليلية التي ستقيض يف ليلة عىل أغلب أطفال القرية أو مجاعة الزومبي 
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ا وإنام يصيدون يف قطيع.. فهم كاألسود ال يصيدون فِرادً
ضاء ويدخل طالبا املبيت واألمان  وذهب كالعادة إىل أول بيت يراه مُ
يراها من  التي  املخاطر  يعرفون هول  نية ألهنم  يقبلون بحسن  وهم 
ثر بشكل  يبيتون ليال يف طرقات بلدهتم واعتادوا عىل وجود غرباء كُ

غري مربر هذه األيام..
يف البداية كانوا خيشون الغرباء..

ثم بدءوا يتوجسون من وجودهم..
ثم اعتادوا األمر وأصبح من غري الطبيعي مرور غريب أو اثنني من 

القرية ليطلب املبيت أو ليلقى مرصعه!
والرشاب  الطعام  له  يقدمون  البلدة  أهل  كعادات  يدخل  وحني 

وكعادته يرفض أن يتناول أي يشء..
وعندما يلحون عليه يقول حجته املعتادة أنه أكل ورشب منذ وقت 

قصري فهو معه حاجته وزاده ألنه مقبل عىل سفر!
وال أحد يالحظ أنه ال حيمل حقيبة سفر أبدا!

اآلخر  تلو  واحدا  عليهم  ينقض  ليناموا  البيت  أهل  يتفرق  وعندما 
ليتناول من دمائهم عشاءه الذي مل يتناوله من طعامهم..

فهو يف  بعد  يكشفوا حيلته  مل  أهنم  فطاملا  البيوت  العديد من  مع  وهكذا 
أمان تام ولن يكشف أحد حيلته ألنه ال يرتك أحدا من أفراد البيت حيا..
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(١٦)

تحليل األساطير

يف املعمل توجد حركة كثرية عىل غري العاده..

احلرشات  علم  يف  وأستاذة  الرشعي  الطب  أساتذة  من  كثري  يوجد 

فيها  يدونون  دفاتر  يدهم  ويف  أبيض  بالطو  يرتدون  ورجال  العديل 

أشياء كثرية ومجيعهم ملتفون حول جثتي النداهة واملذؤوب وثالث 

يقف  مراد  ودكتور  كمبيوتر  أجهزة  ثالثة  عىل  أشياء  يسجلون  نساء 

تلك  حتليل  إىل  وينظر  ذاك  تقرير  ويقرأ  ذاك  وينصح  هذا  ليوجه 

ودكتورة منى تقف يف ركن الغرفة تشاهد املعمل امللئ بالعلامء ولكن 

من  يعانون  ما  يعانون  الذين  البؤساء  القرية  بأهل  مشغول  عقلها 

مصاص الدماء هذا الذي وال بد أن يقىض عىل كثري آخرين من أهل 

هذه القرية!

فيه  تفكر  عام  يسأهلا  وهو  مراد  دكتور  صوت  أفكارها  حبل  يقطع 

فتخربه عام يشغل فكرها بحق وعن خوفها عىل أهل تلك القرية التي 

كتب اهللا عليها الشقاء فقال هلا:
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تلك  مع  التواصل  الوحيد  حلمي  كان  فقد  متاما..  مثلك  -“أنا 

به  تصبح  املحبوب  لبلدي  قويا  جيشا  وأكون  الستئناثها  الكائنات 

املكان  إىل  التوصل  األن  حلمي  أصبح  ولكن  العامل..  هذا  رائدة 

األجداد  وحكايات  واخلرافات  األساطري  من  جعل  الذي  والسبب 

واقعا مريرا ولعنات!“

فصمتت هنيهة ثم سألته عام توصل إليه يف حتليله لتلك اجلثث فقال 

هلا:

تم  إن  خاليا  وهلا  موهتا..  بعد  أبدا  تتحلل  ال  غريبة  كائنات  -“هذه 

تنشيطها ىف وسط مالئم يمكن أن تزرع ىف نخاع كائن حي فتكسبه 

الصوديوم  بنتوثال  أشبه  غريبة  مادة  عروقها  يف  وبجري  صفاهتا.. 

تلك املادة التي يسموهنا مادة احلقيقة ألهنا تضعف اإلرادة فقد كانوا 

املذنب  أو  املجرم  ليعرتف  املخابرات  مقر  يف  هنا  قديام  يستخدموهنا 

بكل يشء،ولكن يف حالتنا هذه هي مادة أخر تسلب اإلرادة متاما 

وهي يف الثالثة وحوش حتى اآلن وكام يوجد يف قلبهم عضو بتحليله 

أنه  املرجح  ومن  وفاهتم  حال  يف  يتوقف  استقبال  عضو  أنه  أتضح 

يستقبل معلومات أو أوامر من شخص ما كام يستقبل العقل أوامره 

من اجلهاز العصبي!“
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دار يف رأسها الكثري من اخلياالت ثم بدر إىل ذهنها سؤال مهم لعله 

يفيدها يف التوصل إىل بعض احلقائق الغائبة عن دكتور مراد:

الدماء ماذا عن  السلعوة ومصايص  -“لقد أخربتني أصول سطورة 

النداهة واملذؤوب؟!“

رأسها  عىل  كثرية  أشياء  من  باله  يشغل  ما  رغم  مراد  دكتور  فابتسم 

ماذا حيدث اآلن يف القرية،وأين ذهب بحث دكتور كريم الشافعي.. 

ولكنه مل يبخل عليها بمعلوماته كام يفعل دائام معها فقال هلا:

األساطري  النداهة من  فأسطورة  وصغرية  بسيطة  قصة  -“النداهة 

الريفية املرصية، حيث يزعم الفالحون أهنا امرأة مجيلة جدا وغريبة 

تظهر يف الليايل الظلامء يف احلقول، لتنادي باسم شخص معني فيقوم 

هذا الشخص مسحورا ويتبع النداء إىل أن يصل إليها ثم جيدونه ميتا 

يف اليوم التايل.. كام يمكن أن يقترص رضر النداهة عىل اجلنون، وتقول 

كل القصص واألساطري إن النداهة يمكنها التشكل بأكثر من شكل 

وأكثر من حجم لنفس الشكل ومن الطرق التي يمكن قتلها هبا هي 

ذكر اهللا ورش امللح عليها، مع عدم النظر إىل وجهها وعدم الرد عىل 

ندائها ولقد ظهرت العديد من القصص واحلكايات حول موضوع 

النداهة باإلضافة إىل أحد األفالم العربية الشهرية.
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ويقول احلاكون أنه ليس بالرضورة أن يموت الشخص يف اليوم التايل 

أو يصاب باجلنون بشكل كامل، فقط حيدث ما يمكن أن نقول عليه 

ويبدأ  نفسه  مع  يتحدث  الشخص  جتد  كأن  بعض اهلالوس النفسية 

الصعب  ومن  الزراعية،  األرايض  داخل  التجول  عىل  كثريا  بالرتدد 

عليك تعقبه ومعرفة أي األماكن التي يذهب إليها بالتحديد.

يقال أيضا عن تلك األسطورة أن النداهة أحيانا تقع يف حب أحدهم 

خيتفي  احلالة  هذه  ويف  منه،  وتتزوج  السفيل  العامل  إىل  معها  وتأخذه 

ويقول  ذلك  بعد  يتوىف،  أنه  إال  فجأة  بعدها  ويظهر  كليا  الشخص 

البعض أن وفاته هي بسبب أنه ختيل عن عاملها السفيل وعنها وتنتقم 

هي منه بقتله خوفا من كشف أرسار عاملها، لذلك يموت البعض يف 

اليوم التايل أو يصاب باجلنون أو خيتفي متاما..“

تنظر له دكتورة منى بنفس نظرة االنبهار التي متأل عيون األطفال وهم 

يستمعون إىل واحدة من قصص أجدادهم التي ال تنتهي وقالت له:

-“ولكن النداهة التي حصلنا عليها ال تنتمي ألي مما حتكي عليه؟!“

فرد عليها دكتور مراد بتلقائية:

األجداد  حكايات  بني  واخليال..  احلقيقة  بني  الفاصل  اخلط  -“إنه 

وأحداث اليوم بني األساطري والواقع.. ولقد عربنا هذا اخلط منذ أن 
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والتي ستظهر  تظهر  التي  الكائنات  تلك  أن  القصة..  دخلنا يف هذه 
الوصف  اختلف  األساطري،ولكن  مجيع  عنها  حتدثت  نراها  والتي 
مل  فالسلعوة  قبل..  من  أحد  يرهم  مل  أنه  يوضح  وهذا  هلم  الشكيل 
أنا  النداهة  وكذلك  عنها  حكاية  أية  يف  رأينها  التي  صفاهتا  ذكر  يرد 
مل أر بحيايت شيئا يشببها ومل أسمع حتى عن وصف هلا هبذا الشكل.. 

القريب من احلكايات قليال املذؤوب!“
ا يف كالمه.. فكرت دكتورة منى كثريً

نفس الصفات!
نفس نقاط القو املذكورة يف األساطري!

ونفس نقاط الضعف!
الوحيد  نفس ما حكاه األجداد وذكرته األساطري ولكن االختالف 

يف وصف الوحش!
االختالف يف الشكل!

 إذن أصول تلك األساطري مل يكن عن جتربة،وإنام عن سمع من شخص رأ
هذه الكائنات ووصف صفاهتا دون شكلها وتوارثت احلكايات بالوصف 

الذي يرسمه خيال احلاكي حتى وصلت لنا هبذا الشكل!
ولكن قطع حبل أفكارها دكتور مراد وقال هلا:
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-“أال تريدين أن تعريف أصل أسطورة املذؤوب؟!“

فأماءت برأسها أن حيكي وهي تبتسم ابتسامة شاحبة فاستطرد دكتور 

مراد حديثه:

-“ختتلف أسطورة املذؤوب أو الرجل الذئب هذه املرة فلها جانبان 

العلمية  النظر  وجهة  من  أسطوري..  وجانب  بحت  علمي  جانب 

وال  والتارخيية..  الطبية  العلوم  أكدهتا  حقيقة  األسطورة  هذه  فإن 

أضافها  التي  البسيطة  اإلضافات  بعض  عدا  فيها،  للخيال  مكان 

الشعر  كامل  إىل ذئب  يتحول  الرجل  بأن  السينامئية،  األفالم  خمرجو 

األفالم  يف  إضافات  فقط  وتلك  قوائم،  أربعة  عىل  ويميش  الليل  يف 

املرض  هذا  نجد  سوف  الطبية  املعاجم  يف  بحثنا  ولو  السينامئية.. 

للتوارث  قابل  الندرة  شديد  عضوي  مرض  عن  عبارة  وهو  النادر، 

اكتشف  وقد  الذئبي)  التصور  (حالة  أي  أنثرويب)  (اليكا  يسمى 

هذا املرض الغريب الطبيب اليوناين مارسليوس سايدي يف القرون 

الذين هلم وزهنم مثل  العرب  الوسطى.. وقد أجر بعض األطباء 

ابن سينا والزهراوي دراسات مكثفة عن هذا املرض.. وأسموه بداء 

(القطرب).. ولو بحثنا يف كتب التاريخ.. لوجدناها مليئة بحوادث 

املرض  هذا  ضحايا  أبرز  ذئاب..  إىل  حتولوا  رجال  سببها  كان  قتل 
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عىل اإلطالق هو ملك بريطانيا جورج الثالث الذي حكم بالده ملدة 
ستني عاما.. إىل أن بدأت تظهر عليه أعراض املرض.. وبدأ سلوكه 
يتسم بسامت حيوانية مهجية بحتة.. مما جعل ابنه رجينت يستلم زمام 
احلكم منذ عام ١٨١١م إىل ١٨٢١م.. لكن هذا مل يكن كافيًا.. فقد 
 – بريطانيا  – وكانت من مستعمرات  الشاملية  أمريكا  الناس يف  ثار 
وطالبوا باالستقالل عن بريطانيا وعن ملكها احليوان اهلمجي – كام 
وصفوه – إىل أن نالت تلك املستعمرة استقالهلا بالفعل.. لذا نستطيع 
القول بال مبالغة إن أمريكا كانت ستظل مستعمرة بريطانية إىل يومنا 

هذا لوال أسطورة الرجل الذئب..
وحتدث علامء آخرون عن اسوداد البول واملغص كذلك كثافة الشعر 
له تفسري علمي وعالج  أعراض مرض  النيء، وهذه  اللحم  وحب 
فهو  له  العلمي  االسم  أما  الذئب)  الرجل  (مرض  عليه  وأطلق 
اإلنسان  جسم  يف  احلديد  متثيل  اختالل  عن  عبارة  وهو  (بورفرييا) 

ومن ثم حتدث أعراض املغص والبول األسود (املتضمن للحديد)
اجللد،  ويتجعد  األنياب  وتربز  األظافر  تسطيل  نادرة  حاالت  يف  و 
ويتجنب  محراوين  والعينان  متشققة  والشفاه  كثيفة  احلواجب  تصري 

املريض الشمس ألنه ال يتحملها
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باختصار يتحول إىل ذئب برشي!
و من ثم تولد األسطورة، ويضفي عليها خيال اإلنسان وخوفه من 
الذي نعرفه حاليا من قصص وأفالم  املرعب  الكيان  املجهول ذلك 

الرعب التي يستخدمون فيها املؤثرات املذهلة املخيفة..“
بالقمر  الذئب  الرجل  فسألته دكتورة منى مستفرسة عن سبب ربط 
والتفسري العلمي هلذا.. فرد عليها رده املعتاد أال تنتظر تفسريا علميا 
عىل كل يشء ولكن هناك تفسريا علميا هلذا حلسن حظك واستكمل 

حديثه:
-“ربط القمر الكامل باملستذئب ملا يرمز له القمر من قوة غري طبيعية 
يرتبط  وحيث  اجلنون  نحو  البرش  دفع  عىل  وقدرته  القدماء  عند 
اإلنسان بالوحش بشكل سحري وخارق للطبيعة ولربام بدا مريض 
ا  الرجل الذئب عىل هذه اهليئة، لكن هل وجدت هذه الكائنات حقً
ام ال.. مل جيزم احد العلامء عىل وجودها كام مل يؤكد أحدهم أيضا عى 
عدم وجودها!.. ولكن العلم مل يرتك شيئا مل يفرسه.. لقد فرس العلم 
أن للرجل دورة شهرية تسمى الدورة القمرية تكون يف أيام ١٤ و١٥ 

و١٦ من كل شهرهجري؟
نظرت له دكتورة منى بتعجب وسألته وهي عىل استحياء:
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-“دوره شهرية كالنساء؟!

فابتسم دكتور مراد وهو ينظر إىل وجهها الذي امحر خجال وقال هلا:

-“نعم لديه دورة شهرية هو اآلخر فعند اكتامل القمر يصبح جسم 

الرجل وقتها ملئ بالسوائل ويتهيج دماؤه ويف هذه احلالة تكون نفسية 

الشخص متقلبه وغري منتظمة ولوحظ يف أملانيا وإيطاليا وأمريكا كثرة 

األيام وتزداد مهجيتهم  البارات ومعاقرة اخلمر يف هذه  اإلقبال عىل 

وترصفاهتم الغريبة فأصبحت الرشطة تستعد يف هذه األيام أكثر من 

من  احلكمة  تتضح  هنا  ومن  مشاكل  حلدوث  حتسبا   األخر األيام 

صيام األيام القمرية ألن الصيام ينشط من وجود السوائل يف الدم! 

وهذا هو اجلانب العلمي من أسطورة الرجل الذئب“

ردت دكتورة منى وهي مستمتعة بام يضيفه دكتور مراد ملعلوماهتا التي 

األساطري  جانب  إىل  قط  تتطرق  فقط،ومل  العلم  عىل  مقترصة  كانت 

الذي يرسقها لعامل ال حدود لالمتاع فيه:

-“وماذا عن اجلانب األسطوري اخليايل؟!“

الرئيس  بأن  ليخربه  األمن  أفراد  أحد  مراد جاء  دكتور  يرد  أن  وقبل 

يريده عىل وجه الرسعة فأخربه دكتور مراد أن يذهب هو وسيلحق 

به..
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قالت له دكتورة منى أن يذهب لرياه ثم يستكمل حديثه املشوق حني 

يعود ولكن دكتور مراد أرص أن يستكمل حديثه، ثم يذهب فلشد ما 

يكره أن يقاطعه أحد أو أن يرتك موضوعا فتحه دون استكامله فهذا 

يقطع حبل أفكاره واستطرد قائال متجاهال ابتسامة دكتورة منى:

-“أما اجلانب األسطوري فقد كثر احلديث فيه، وهنالك الكثري من 

القيل والقال ولكني سأقص عليك أشهر أساطري املذؤوبني..

اخلامس  القرن  يف  عاش  الذي  ”هريودتس“  اليوناين  املؤرخ  يقول 

قبل امليالد، أن املستكشفني يف عرصه الذين سافروا إىل منطقة البحر 

األسود جاءوا يروون حكايات غريبة عن أناس هناك يتحولون إىل 

ذئاب بفعل بعض األعامل السحرية..

حتول  أن  عرش  السابع  القرن  يف  ”بليني“  الروماين  الفيلسوف  وقال 

كيفية  ووصف  عليه..  الرب  لغضب  يكون  برشي  لذئب  اإلنسان 

 بقو النهر  إىل  الضحية  تؤخذ   – التايل  النحو  عىل  ذلك  حدوث 

خفية،وجترب عىل أن جتتاز مياهه إىل الشط اآلخر. فإذا استطاعت ذلك 

واستطاعت أن حتيا وسط املياه الثلجية تتحول عىل الشط اآلخر إىل 

ذئب وجتول مع الذئاب األخر ملدة تسع سنوات، فإذا استطاعت 

 خالل هذه الفرتة أن تقاوم اإلغراء بأكل حلوم البرش ترتد مرة أخر
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إىل إنسان أما إذا أقدمت عىل الفتك بالبرش وامتصاص دمائهم تظل 
ذئبا حتى آخر العمر -!!

ويف إحد الكتابات املبكرة عن املستذئبني وقد كان مصدرها اإلغريق 
”لوسيان“ فلم  امللك  بقرص  مرت  قد  املزعومة  آهلتهم  أن  ورومانيا، 
يعرف أهنم آهلة ودعاهم لتناول الطعام، ووضع بعض اللحم البرشي 
يف أحد األطباق العديدة التي وزعت عىل مأدبة الطعام.و بالرغم من 
أن أكل حلوم البرش أمر مقيت لكنه يف تلك املناطق النائية كان يعامل 
املعني كان غضب اآلهلة عليه  للطبق  باستخفاف، وباكتشاف اآلهلة 
هذه  فإن  البرش،  حلم  أكل  حيب  أنه  فبام  ذئب،  إىل  فسخطوه  ا  شديدً
ذئب  أما  مشني  أمر  هلو  إنسانًا  يأكل  فإنسان  أكثر..  تناسبه  الصورة 

يأكل إنسانًا فهي رشيعة الغاب وال أكثر.
وهناك أسطورة أخر شهرية إن مل تكن األشهر عىل اإلطالق تتحدث 
عن عائلة كورفينيوس وأبنائه الثالثة، أحدهم عضه اخلفاش فتحول 
إىل مصاص دماء واآلخر عضه الذئب فأصبح مذءوبا واألخري حكم 
عليه أن يميض وحيدا يف طريق الفانني.. باملناسبة، كانت هذه القصة 
هي األساس الذي قام عليه الرصاع بني البرش واملذؤوبني ومصايص 

الدماء يف الفيلم الشهري العامل السفيل!
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و تأتينا من ترانسلفانيا يقال إهنا نشأت من أرسة اسمها «سخاروزان 

«، عائلة إقطاعية منذ القرون الوسطى حكمت البالد باحلديد والنار 

مذءوبني،وكان  أطفاهلم  يولد  حيث  نسلهم  اللعنة  أصابت  أن  إىل 

إىل  يتحولون  وبعدها  املغص،  ثم  البول  لون  باسوداد  يبدأ  املرض 

مسوخ ذئاب تعدي كل من تعضه وتصيبه باللعنة، وهذه األسطورة 

البورفرييا  مرض  إال  هو  ما  أصاهبم  وما  بالفعل  حدثت  تكون  قد 

الذي سبق وحتدثنا عنه لتشابه أعراضه مع األعرض املذكورة يف هذه 

األسطورة

وكان هناك تفسريات كثرية غري علمية حلاالت الذئب البرشي..منها 

مايقول إن الرجل واملرأة اللذين يولدان يف عيد الكريسامس يميالن 

عن غريمها للتحول إىل ذئب!

وهناك رأي آخر يقول: إن الذئاب البرشية تظهر بدافع عامل وراثي 

بمعنى أن هناك خطيئة ارتكبها األب أو أحد األجداد أدت إىل حلول 

روح الوحشية باألوالد، فيتوارثون جيال بعد آخر صفة التحول إىل 

ذئاب للتكفري عن اخلطيئة التي ارتكبها أسالفهم!!

وهناك من يقول إن األمر قد يأيت بالصدفة البحتة حيث تدب روح 

الشكل  تغيري  عىل  القدرة  ويكتسب  امرأة،  أو  رجل  يف  الشيطان 
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والتحول إىل ذئب!

قد  والبسطاء  املساملني  من  األرض  ضعفاء  أن  يدعي  من  وهناك 

يتحولون يف وقت اكتامل القمر إىل ذئاب تعويضا عن ضعفهم كبرش!

حول  وقصص  أساطري  من  أعرفه  ما  كل  عليك  قصصت  قد  وهكذا 

الواقع هلدف  التي قررت اخلروج فجأة إىل عامل  الغريبة  الكائنات  تلك 

ما وهتاجم تلك القرية دون مربر أو بمربر جمهول حتى هذه اللحظة..

املرة األوىل  الرئيس فهذه  جيب أن أذهب اآلن ألر يف أي يشء يريدين 

التي يطلبني فيها بعدما سلمني ملف السلعوة هذا ومشكلة القرية..

دعواتك بالسرت!

قاهلا وذهب لري يف أي يشء يريده رئيس املخابرات العامة املرصية!
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(١٧)

رئيس المخابرات العلمية

أن  بعد  العلمية  املخابرات  جهاز  مبنى  طرقات  مراد  دكتور  اجتاز 
يمقت  كام  يمقتها  التي  إياها  املعقدة  التفتيش  عمليات  لكل  تعرض 

القدوم إىل هذا املبنى ولكنه رش البد منه!
العلمية الذي كان غاضبا بطبعه  يدخل إىل مكتب رئيس املخابرات 

وعندما رأه ثار حنقه أكثر وقال له دون أن يلقي عليه التحية:
-“ ما الذي حيدث يف قرية املضاربة بالضبط يا دكتور؟!

فحاول دكتور مراد بعقله الراجح ورزانته الدائمة استيعاب املوقف 
واحتوائه فقال له مهدئًا من روعه:

-“أمهلني حتى أجلس ثم حاسبني عىل كل يشء؟!“
فنظر له الرئيس نظرة من مل يرق له احلديث فهمها الدكتور مراد عىل 
أهنا نظرة حتذير كي ال يتعد حدوده وحياول املزاح مع الرئيس مرة 

..أخر
ولكن أين املزاح فيام قال!
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مل يعر نظرته اهتامما يف داخله ولكن أظهر عكس ذلك، وجلس وهو 
يتصنع التوجس وقال له:

ا!“ -“يا افندم إن ما حيدث يف تلك القرية أكرب من عقولنا مجيعً
عاد الرئيس إىل حنقه مرة أخر وقال له بغضب:

واآلن  تفهم!؟..  هل  املرصية  املخابرات  من  أكرب  يشء  يوجد  -“ال 
دون مقدمات هل لك أن ختربين ما حيدث هناك؟!

حيتوي  لن  فعل  مهام  بحق،وأنه  خطري  األمر  أن  مراد  دكتور  شعر 
غضب هذا الرجل احلانق بطبعه فقرر أن خيربه باحلقيقة كاملة!

وبعد أن فرغ من قصته أمام نظرات الرئيس التي ترتاوح بني الذهول 
وعدم التصديق قال له:

-“وهكذا من السلعوة التي ال متت ألي سلعوة نعرفها مرورا بالنداهة 
واخلرافات  األساطري  عادت  الدماء  بمصاص  انتهاءً  واملــذؤوب 
القرية..  لتفرض سلطتها وتثبت وجودها عىل أرض الواقع يف هذه 

هلذا قلت حلرضتك يف البداية أن األمر أكرب من سلطتنا!“
ورقة  عىل  جمهولة  أشياء  خيط  وهو  مراد  دكتور  بكالم  الرئيس  تفكر 

بيضاء أمامه ثم حتدث فجاة قائال بحنق:
تصبح  لن  قوة  من  لألشباح  كانت  فمهام  أشباح..  إهنا  ختربين  -“ال 

قوهتا مادية أبدا، ولن تكون قادرة عىل إيزاء أو قتل برشي!“
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ابتلع دكتور مراد ضحكته حتى ال حيدث له ما لن حتمد عقباه وحاول 
أن يتحدث بجدية دون أن يسخر من هذا الفكر قائال:

-“من قال إن تلك الكائنات أشباح؟!“
فرد عليه الرئيس بتلقائية بدون تفكري ألول مرة:

يف  وجودها  لتفرض  عادت  األساطري  من  كائنات  إهنا  تقل  -“أمل 
الواقع..إذن هي أشباح!“

هنا بدأ خيرج من طور السخرية لطور السخط.. كيف يكون رئيس 
وراء  ما  –علم  بامليتافيزيقا  املفجع  اجلهل  هبذا  العلمية  املخابرات 

الطبيعة إن كنت ال تعلم- فقال له:
إهنا  البتة..  حديثي  يف  أشباح  بلفظ  آت  مل  أنا  الرئيس..  سيادة  -“يا 
كائنات حمورة جينيا  أتت،ربام هي  أعرف من أي جحيم  كائنات ال 
بشكل ما أو أتت من عامل آخر أو عامل مواز..ولكنها كائنات هلا وجود 

مادي وقادرة عىل األذ وتشغل حيزا من الفراغ!“
ترك الرئيس كل ما قاله من استنتاجات وترددت كلمة حمورة جينيا 
الذي  الشافعي وبحثه هذا  فتذكر قضية كريم  أكثر من مرة يف عقله 
ساعده فيه دكتور مراد عن كيفية تبادل بعض اجلينات عن طريق نقل 
الكروموسومات من جسد إىل جسد أو من كائن إىل كائن فسأله عن 

هذا البحث فقال له دكتور مراد وقد ابتلع لعابه:
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أجده  ومل  ا  مؤخرً ا  كثريً عنه  بحثت  وقد  البحث  هذا  فقدت  ”لقد   -
أبدا..“!

والكثري  الكثري  سمع  فقد  ظنه  خيب  غضب،ومل  عاصفة  منتظرا  قاهلا 
رئيس  كمستتشار  فيها  التي  للمكانة  أهل  غري  وأنه  إمهاله   مد عن 
اجلمهورية ورئيس قسم يف جهاز املخابرات العلمية فحداثة سنه هذه 
جتعل منه طائشا غري مقدر لقيمة املكان الذي هو فيه وترك مستقبل 

بلده يضيع بسبب بحث أضاعه بإمهاله املفجع..
مل يستطع دكتور مراد أن ينطق ببنت شفة..
فامذا يقول وكل ما قاله أقرب إىل الصحة!

املوقف  هذا  يف  أصبح  ملا  األشياء  لقيمة  تقديره  وعدم  إمهاله  فلوال 
الذي ال حيسد عليه..

ولكنه عىل أي حال جيب أن جيد هذا البحث..
جيب أن جيده بأي ثمن..

جيب!
هنا فاجأه سيادة الرئيس بأبشع كوابيسه قائال:

- ”سأسحب منك ملف هذه القرية وأعطيه للبحث اجلنائي.. فيكفي 
هقت حتى اآلن بسببك.. األرواح التي اُزّ

حتام وقع امللف يف يد أحد العابثني وال أستبعد أن يكون هو اآلخر 
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من نسل عائلة السملويت كالذي فعلها من قبل وقتل عددا ال بأس به 
بأساليب بشعة وهو من يقوم بتحوير هذه الكائنات..

تلك  عىل  منها  طائل  ال  بأبحاث  وتقوم  احلقيقي  القاتل  ترتك  وأنت 
الكائنات املحورة، وتاركا الشخص الذي قام يتحوير تلك الكائنات 
ناهيك عن الناس الذين يموتون بالعرشات يوميا وتعود يف هناية اليوم 
إىل بيتك،وترقد عىل فراشك وتذهب يف سبات دون تأنيب ضمري أو 
التايل  اليوم  يف  لتأيت  القرية  تلك  سكان  معاناة  حجم  يف  تفكري  حتى 

وتستكمل أبحاثك وليذهب سكان القرية وسكان مرص للجحيم!
وعندما أسألك عام حيدث يف تلك القرية ختربين أن األمر أكرب منا.. 

يالسعاديت بك..
التام إلنشاء  نظري يف رفيض  إثبات صحة وجهة  تتوانى يف  إنك ال 
العليا ملا وافقت عىل  اللعني الذي تتدعيه،ولوال األوامر  هذا القسم 

إنشائه أبدا..“
فجأة وجد الدكتور مراد رئيس املخابرات العلمية يعلق يف عنقه دماء 

سكان تلك القرية!
حاول أن يدافع عن نفسه،ولكن الرئيس منعه حتى من احلديث قائال:
وقتي  من  أخذت  املقابلة،وقد  انتهت  فقد  مكتبك  إىل  -“تفضل 
هذا  من  أكثر  جداالت  يف  الدخول  يل  يسمح  ال  وقتي  فأنا  الكثري.. 
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أما أنت فلديك متسع من الوقت لتثبت فيه وجود كائناتك وصحة 
نظرياتك الواهية.. تفضل إىل مكتبك.. رشفت..“

املناقشة  هذه  يف  االستمرار  عدم  العقل  من  أنه  مراد  دكتور   رأ
يراه  القضية حتى ير ما  املكتب،وتركه يستكمل هو  والذهاب إىل 

وعندها فقط سيعرف أنه لن جيد هلا حال إال قسم ما وراء الطبيعة..
وهم  فاستأذن  جمهوداته  ويقدر  القسم  هذا  قيمة  سيعرف  ووقتها 

باخلروج فقال له سيادة الرئيس:
-“حلسن حظك أنك مل تتسلم هذا البحث من املخابرات وإال ملا كنت 
ا  ألضيع هذه الفرصة يف فصلك وحتويلك للتحقيق وغلق هذا القسم متامً

ولكني حتام سأخرب سيادة رئيس اجلمهورية بفعلتك احلمقاء!“
خرج دكتور مراد يستشيط غضبا ولكنه تعلم جيدا كيف يتحكم يف 

أعصابه وأال تظهر عليه أمارات الغضب..
بحث جنائي!

أي بحث جنائي هذا الذي سيفلح مع تلك اللعنة؟!
هل سيتتبع خطى مذؤوب؟!

أم سريفع بصامت مصاص الدماء!
أم سريسل اجلثث للطب الرشعي الذي سيخربه بأن حيوان ما التهم 

تلك اجلثة ومزقها إربا؟!
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لن تتقدم هذه البلد خطوة طاملا فيها أمثال هؤالء الناس!
العامل أمجع اعرتف بوجود علم ما وراء الطبيعة وخصص له ميزانية 

للبحث اللعلمي حول هذا املوضوع..
أما نحن ال نعرتف بأي يشء غري ملموس!

ال نعرتف بأي يشء غريب!
نخشى حتى التعرف عليه..

جمرد التعرف عليه هنابه!
كيف سنتقدم إذن ونواكب الدول املتقدمة؟!

متى سنخرج من طور الدول النامية؟!
يف  سيفشل  كيف   ير املدعي  املتغطرس  املتحذلق  ذلك  دع  ولكن 

!مواجهة تلك اللعنة بأساليبه الرجعية وسيلجأ حتام يل مرة أخر
إنه حيارب الصواريخ وأحدث األسلحة بالسيف واحلربة!

حتام سيخرس معركته ويلجأ يل يف اجلولة الثانية!
وحينها فقط سأثبت له صحة أفكاري ورضورة وجود جهاز كجهاز 

ما وراء الطبيعة يف كل بلد!
* * * *

يف اليوم التايل وجد استدعاء من سيادة رئيس اجلمهورية له!
ابتلع لعابه وقد متلكه اخلوف ألول مرة..
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شعر بعودته لنقطة الصفر!
الطبيعة وربام  ما وراء  الثقة،ويغلق قسم  الرئيس  منه  حتام سيسحب 

يفصله من منصبه كمستشار رئيس اجلمهورية!
ويعود للبداية من جديد!
ذهب إىل قرص الرئاسة..

مر بالكثري والكثري من نقاط التفتيش البرشي واإللكرتوين..
مراد  دكتور  أنه  يثبت  الذي  األخرض  الليزر  ذلك  يمر  النهاية  ويف 

شخصيا!
ويدخل إىل مكتب رئيس اجلمهورية..

ذلك املكتب البهو ورئيس اجلمهورية جيلس هبيبته اجللية ويلقي عليه 
التحية ثم يسأله عام حدث!

قص عليه دكتور مراد حكايته كلها مع تلك القضية وعام فعله يف قرية 
املضاربة وعن اللعنات التي حلت عليها..

وعقله  تفكريه  وبعد  املعتادة  بحكمته  هذا  اجلمهورية  رئيس  تفهم 
من  الكثري  وقتل  كثريا  مراد  دكتور  روع  من  هدأ  ما  وذلك  الراجح 

الشكوك التي ساورته حول هناية مرشوعه يف هذا البلد إىل األبد..
العلمية  ثم أخربه أن يرتك امللف لفرتة حتى يقتنع رئيس املخابرات 

بوجهة نظره..
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أو جيد احلل األمثل للقضاء عىل تلك اللعنات..
وحدثه عن مد ثقته به وبالشباب أمثاله..

ا بينهام! وانتهى اللقاء مع حتمية أن يبقى هذا اللقاء رسً
انتهى مع جتديد األمل مرة أخر لدكتور مراد..

وأعادت ثقة الرئيس به ثقته بنفسه من جديد..
وانتهت خماوفه من فقد مركزه وما حققه مع انتهاء هذا اللقاء..

لقد عرف حجمه اآلن وحجم جهازه ومد ثقة الرئيس به..
وحتام لن خييب هذه الثقة مهام حدث!

* * * *
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(١٨)

الرحيل

سيدنا  عرص  يف  بغداد  أسواق  أحد  يف  يقف  الرجال  أحد  كان  يوم  ذات 
سليامن فوجد ملك املوت ينظر له فخاف الرجل من أن يقبض ملك املوت 

روحه فذهب إىل سيدنا سليامن ليرتجاه أن يأمر الرياح لتنقله إيل اهلند..
لبى  إحلاح  وبعد  قدره  من  هيرب  أحد  ال  أنه  سليامن  سيدنا  فحذره 
سيدنا سليامن طلبه،وبعدها ناد عىل ملك املوت ليسأله عن سبب 
وأنا  بغداد  يف  وجوده  من  “تعجبت  له:  فقال  الرجل  لذلك  نظراته 

مكلف بقبض روحه بعد دقائق يف اهلند!“
* * * *
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وبعد أن أخلف دكتور مراد بوعده جتاههم بعودته حلاميتهم وإنقاذهم 
من بؤرة اجلحيم تلك التي يسموهنا قريتهم!

ولكن لن يستطيعوا أن يتحركوا من القرية إال بعد أن يبيعوا منازهلم 
احتامل  القرية  فبداخل  القرية  يف  التي  بيوهتم   سو هلم   مأو فال 
ا بال  موهتم يساوي احتامل نجاهتم أما يف اخلارج فاحتامل موهتم جوعً

مأو هو االحتامل الوحيد..
لذلك قرروا أال يعرف أحد رسهم من القر املجاورة خاصة وأن 
أجهزة الدولة والرشطة ال تريد اإلعالن عن حوادث القرية وتضلل 

اإلعالم إن كان هناك إعالم يصل يف تلك القرية!
لذلك قدر أهل القرية أهنم ربام يتمكنون من بيع بيوهتم ألي مستثمر طامع 
يف أن يبني مدينه أو ما شابه ذلك،وهم يعلمون حق العلم أنه ما من مستثمر 

أو شخص يمر ببلدهتم سو التعساء وغالبا ال خيرجون منها أحياء!
ثم أنه أي مغفل هذا الذي سيضيع أمواله هدرا يف قرية كتلك ليبني 
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عليها مدينة سكنية،أو حتى حيوهلا أرايض زراعية فهي ال تصلح ألي 
..يشء نظرا ألهنا نائية عن مجيع القر

ال تصلح إال لزراعة اخلشخاش والبانجو واألفيون!
أن حيالفهم احلظ وجيدوا  الرس منهم عسى  ولكنهم قرروا أال خيرج 

تاجر خمدرات يريد أن يستثمر أمواله ويزرع هذه النباتات..
وأخذوا عهدا عىل أنفسهم أنه من خيرج خارج البلدة ال يفيش برسهم 

أبدا ولكن من خيرج منها وإىل أين يذهب؟!
فحتى أغنى أغنياء القرية وكبري كبار عائلتها ال يملك ما يكفيه لرشاء 
القرية من األعيان نظرا ملا يملكونه  غرفة خارج قريتهم،ولكنهم يف 

من أموال أكثر من غريهم وسكن أكرب من أقراهنم!
فام عليهم سو االنتظار..

فاالنتظار هو املالذ الوحيد!
فالنصار منهم مؤمنني بام معناه يف اإلنجيل:

لنا وإنام كل اخلري فيام يكتبه الرب“ ”ال يمسنا سوء كتبه الرب 

واملسلمون مؤمنون بقوله سبحانه وتعاىل:
”وبرش الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هللا وإنا إليه راجعون“

وقوله تعاىل:
لنا“ ”قل لن يصيبنا إال ما كتب اهللا 

فهم عىل علم بأهنم لو كان مكتوبا عليهم أن يموتوا فسيموتون ولو 
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كانوا يف بروج مشيدة..
عىل  الشيخ  عليهم  يقصها  كان  سليامن  سيدنا  عرص  من  قصة  فهناك 

سليامن رمحه اهللا يف كل خطبة..
سليامن  سيدنا  خلدمة  مسخرين  سويا  يعيشون  واإلنس  اجلن  كان 

والريح والطري واحليوانات أمجعني مسخرين خلدمته عليه السالم..
فكان هناك رجل رأي ملك املوت ينظر له بشده فعرف أنه قادم ليأخذ 
روحه فذهب لسيدنا سليامن وطلب منه أن يأمر الريح حتمله ملدينة يف 
اهلند بعيده آالف األميال عن املدينة التي رأي فيها ملك املوت ولبى 
ملاذا كان  ليسأله  ناد عىل ملك املوت  سيدنا سليامن رغبته وبعدها 
ينظر هلذا الرجل هكذا..فقال له تعجبت حني رأيته هنا،وأنا مكلف 

من رب العاملني أن أقبض روحه يف اهلند بعد دقائق من اآلن!
أهل البلدة مجيعا يعرفون تلك القصة ويعرفون أنه ال مفر وال هروب 
”املكتوب  املشهور  الشعبي  املثل  يقول  عليهم،وكام  مكتوب  هو  مما 

عاجلبني الزم تشوفه العني“..
* * * *
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أو المكان يف الالمكان!
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كان املكان كعادة الثغرة أزرق اللون،ولكنه وعىل عكس كل مكان يف 
الثغرة فهذا املكان متشح بالسواد..

أزرق يشوبه السواد كغيوم أو كضباب!
وبه شواهد قبور كثرية..

وقف لوسيفر وقفته املهيبة والقرط يلمع يف أذنيه ونظرات عينيه تثري 
ملسة  ذلك  فأضاف  كعادته  بالسواد  متشحا  وكان  والنفور  الرعب 

درامية للمشهد ثم قال بصوته الرخيم:
أنتم  للوجود..  ألعيدكم  موجود  أنا  اجليود..  إهلكم  لوسيفر  -“أنا 

املوتى األحياء مصريكم اخللود.. وهذا هو اليوم املوعود!“
فالتفت حوله الغيوم السوداء وبدأ يتلو التعويذة:

هيورش  األركياظ  هيليور  هربوش  يوقش  هكش  أطوان  «أسامطون 
باروش..

هيورش  األركياظ  هيليور  هربوش  يوقش  هكش  أطوان  أسامطون 
باروش..

هيورش  األركياظ  هيليور  هربوش  يوقش  هكش  أطوان  أسامطون 
باروش..»

فارتفعت شواهد القبور وتتطاير يف اهلواء غبار أزرق خميف ليكشف 
عن أشباه جثث متحللة إن صح التعبري..

نظر هلم لوسيفر يف رضا ثم أخرج قنينة من عباءته التي تشبه عباءات 
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الكونت دراكوال يف أفالم رشكة هامر القديمة،وفتحها ليخرج منها 
يشء غريب يتطاير وجيثم عىل تلك اجلثث فتستيقظ كلها من غفوهتا 

التي حتام طالت..
ومن ثم اجتمع لوسيفر بجامعه الزومبي لكي يقول هلم ماذا عليهم أن 

يفعلوا وكالعادة يويص بالعديد من الضحايا..
* * * *

الدماء الدماء.. أكسري احلياة.. وأكسري اخللود..
أريد الكثري من الدماء.. أريد األرض كاألخدود..

أريد الكثري من اجلثث.. وليس للقتل حدود..
أنا من أعادكم للحياة.. أنا من أعادكم للوجود..

فردوا يل اجلميل اآلن أهيا اجلنود!
فإن استطعتم أن تقتلوا أهل القرية أمجعني..

أكون لكم من الشاكرين!
وبعدها تركهم لكي يستعدوا للخروج من الثغرة..

* * * *
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(١٩)
الموتى األحياء – الزومبي-

كان الشاطر حسن ورفاقه يذاكرون ذات ليله بواسطة كلوب يف أحد 

الشوارع وبعد ليلة شاقة من املذاكرة اقرتح عىل أصدقائه أن يتجولوا 

قليال بني شوارع القرية، وأثناء ذلك شاهدوا عروسا تتوجع وتبكى، 

وعىل سبيل الفضول توجه الشاطر حسن وأصدقاؤه ملعرفة ما حدث 

رصخ  حتى  هلا  وصلوا  إن  وما  الكلوب،  ومعهم  لرؤيتها  فذهبوا  هلا، 

اجلميع من منظر رجلها، ألهنم وجدوا أن العروس هلا أرجل ”معزة“ 

وبعد اجلري واهلروب أمسك هبم عسكري رشطة، وقال هلم:

ملاذا جترون هكذا؟!

فرشحوا له ما قد أرعبهم وقد شعروا باألمان..

قدمه  عن  البنطلون  رفع  فجأة  لقصتهم..  الرشطي  استمع  أن  وبعد 

وقال هلم مثل هذه؟!..

ونظر األصحاب إىل رجله فوجدوها رجل معزة أيضا ولكنها مسلوخة..

فالرشطي ما هو إال ”أبو رجل مسلوخة“..

* * * *
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ويسريون األن يف ثالث سيارات عىل الطريق الدائري وأحدهم خيرب 

اآلخر عن عبقرية املهندس الذي رسم هذا الكوبري..

كان من املحدد هلم حسب خططهم املوضوعة والتي ال ختطئ أبدا أن 

يصلوا القرية يف الصباح الباكر..

ويف تلك األحيان يف القرية كان دراكوال يامرس عادته املحببة يف مص 

البلدة  أهل  ويقاسموه  الزومبي  مجاعة  يأيت  أن  قبل  البلدة  أهل  دماء 

ويصعبوا عليه مهمته..

وكان دراكوال يف أحد البيوت يشبع شهوته بإحد األرس كام يفعل 

إيامن  تدعى  صغرية  خادمة  هناك  كانت  اجلميع  نام  وحني  ليلة  كل 

تبيت ليلتها يف قبو املنزل،ومل يكن يعلم بوجودها وحلظه التعيس أو 

حلظها هي ال أحد يعلم..

عىل  منهمك  وهو  الفامبري  ورأت  املاء  بعض  لترشب  إيامن  خرجت 
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آخره يف مص دماء رجل البيت،وحني كادت أن ترصخ وجدت أن 

صوهتا غري قادر عىل أن يفارق فمها فهي لعمرها مل تر شيئا كهذا..

وبعد برهة قررت إيامن اهلروب من ذلك الوحش الرهيب الذي يمص 

دماء أهل البيت الذي آوها من الترشد وفتحت الباب يف حذر وخرجت 

جتري يف طرقات البلدة ال تدري إيل أين تذهب وال ماذا تفعل!

هل ما رأته حقيقي!

هل مات أهل البيت الذي كان يأوهيا!

ولكن السؤال األهم..

هل يمكن اهلروب من هذا اليشء؟!

تظن-  كانت  كام   - البرش  من  مجاعة  وجدت  حني  الغوث  وجاء 

فذهبت إليهم علها جتد بينهم مكانا هلا وجتد معهم احلامية واألمان..

مالبس  يرتدون  العظمية  اهلياكل  من  مجاعة  وجدهتم  اقرتبت  وحني 

بعني  هو  من  ومنهم  العفن  حلمه  يتساقط  من  ومنهم  وممزقة  مهلهلة 

واحدة وآخر بيد سقط أكثر أصابعها ورابع عبارة عن هيكل عظمي 

يسري عىل قدمني وخامس ينهش الدود جسده..

وهم  للريح  ساقيها  وترك  الرصاخ   سو تستطع  ومل  اهللع  أصاهبا 

قواعد  إيامن  ونسيت   كالسكار الثمل  البطئ  بمشيهم  يطاردوهنا 
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اهلروب وهي أال تنظر إىل اخلطر الذي يطاردها خلفها حتى ال تتعثر..

كانت يوما تشاهد فيلام وثائقي مع أسياد املنزل الذي كانت تعمل به.. 

كان يتحدث عن االفرتاس..

الغزال أرسع بكثري من تلك اللبؤة!

باملقايس العلمية مستحيل أن تلحق اللبؤة بتلك الغزال أبدا!

لكل كائن نقاط قوة ونقاط ضعف حني جيهل نقاط قوته تسطوا نقاط 

الضعف عليه،وهاهي الغزال تتناسى نقطة قوهتا وهي رسعتها وتنظر 

إىل اخلطر الداهم الذي يطاردها..

بمجرد أن نظرت خلفها فقدت رسعتها فتوازهنا وتعثرت لتقع فريسة 

بني أنياب اللبوؤة!

تتذكر إيامن كل هذا وتتذكر الدرس العلمي جيدا!

هي أرسع منهم بكثري!

نقاط قوهتا يف رسعتها!

ال جيب أن تنظر خلفها أبدا!

ال جيب أن تنظر خلفها!

ال جيب.. ال جيب.. ال جيب..

أووووه يا إهلي الكالم النظري سهل..
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الدرس العلمي سلس..

ولكن ما أصعب التطبيق العميل!

أنت تذكر الكالم جيدا!

تعرف خماطر ما أنت مقدم عليه!

ولكنك ال تسطيع منع نفسك من النظر!

ال تقدر عىل منع نفسك من النظر خلفك لرؤية اخلطر الداهم الذي 

يالحقك!

!وهنا كانت الطامة الكرب

نظرت إليهم..

وكام هو متوقع تعثرت حاولت أن تتوازن ولكن كل حماوالهتا جعلتها 

تتوتر مما أفقدها توازهنا أكثر لتسقط يف النهاية..

وحينها هجموا عليها مزقوها إربا مل يرتكوا فيها سو عظامها،وبعدها 

صاحب  إليهم  نظر  فحني  البيوت  أحد  باب  ودقوا  البلدة  يف  ساروا 

البيت من النافذة أصابه اهللع..

ال يعرف ما كنه هذه األشياء التي عىل الباب..

ومل يكن يعرف ماذا عليه أن يفعل؟!

ولكن هنا عمل عقله بدافع اخلوف..
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ا بأن يقتلهم بمسدسه.. فكر رسيعً

وكان التنفيذ أرسع فهرع إىل غرفة النوم ليحرض مسدسه العتيق الذي 

ساهم به يف قتل السلعوة إياها!

ولكنه حني عاد كانوا قد حطموا الباب ولكن عقله كان يفكر حينها 

كيف مل يستيقظ األطفال وزوجته وسط كل تلك الضوضاء!

ولكنه ترك تفكريه جانبا وصوب طلقه املسدس الذي يضع به كاتم 

للصوت عىل إحد تلك الوحوش..

ولكن الطلقة متر أمام نظراته الذاهلة من جسد الزومبي وخترج من 

اجلانب اآلخر وحتدث ثقبا مل يؤثر فيه وهو مازال متقدما إليه فرضب 

له  ليكشفوا  يبتسمون  أهنا جعلتهم  فعلته  ما  عده طلقات ولكن كل 

عن أسناهنم النخرة التي تساقط أكثرها..

وانقضوا عليه وسط رصاخه وبعد أن انتهو منه دخلوا الغرفة ليجدوا 

زوجته وأطفاله يف سبات عميق..

ال يعرفون أنه الدراكوال انتهى لتوه من مهمته ولكنه مل يكملها حني 

ا.. وجد الباب يدق فخرج مرسعً

كل هذا ال هيم..

من  تبقى  ما  عىل  ليقضوا  الزومبي  مجاعة  من  بعض  عليهم  انقض 



ثغرة لوسيفر

175

بال  عظام  عن  عبارة  األرسة  تلك  كانت  ساعة  وبعد  متاما  جسدهم 

حلم..

وحني خروجهم من املنزل كان خلفهم الفامبري الذي وقف يشاهدهم 

وشك  عىل  وكأهنم  ويتأرجحون  يتاميلون   كالسكار سائرون  وهم 

السقوط!

عليهم  ينقض  أن  وهي  فكرة  ذهنه  يف  ودارت  لوهلة  عينه  ملعت 

ويمتص دماءهم واحدا تلو اآلخر

دماء  لدهيم  ليس  الزومبي  أن  اكتشف  ألنه  الفكرة  عن  عدل  ولكنه 

وثانيا ألن الكثرة تغلب الشجاعة..

فرتكهم يلتقطون من البيوت فرائسهم وذهب يبحث عن فرائسه هو 

ا عنهم! اآلخر بعيدً

* * * *
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 مستو أعىل  من  رشطة  رجال  أربعة  سيارة  أول  يف  سيارات  ثالث 

رجال  ثالثة  الثانية  السيارة  ويف  اجلنائية  القاضيا  يف  جدارهتم  أثبتوا 

أحدهم من الطب الرشعي واآلخر عامل احلرشات العديل الذي دخل 
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 مرص حديثا وقليال ما جتد خمتصا يف هذا العلم يف مرص ويف األخر

ومطابقتها  البصامت  لتحليل  جهاز  وبجانبه  بصامت  رفع  متخصص 

ويف السيارة األخرية رجال من خرية شباب املخابرات العامة املرصية 

ومعهم أوامر باالستعانة باجليش يف أي وقت حيتاجون لذلك!

خرجوا من السيارة عىل وجوههم ابتسامة أمل..

توقعوا عرش جرائم قتل عىل األكثر..

يالتفائلهم..

مل تقف أمامهم أية معضلة ومل يرتكوا قضية بدون حل..

هل ستقف أمامهم بعض القضايا يف تلك القرية التي لن يتعد ذكاء 

جمرم فيها ذكاء نملة محقاء ترسق قطعة سكر أو يفوق ختطيطه ختطيط 

فأر أخرق لرسقة قطعة خبز!

املخابرات  هلم  خصصته  الذي  بياهتم  مقر  استلموا  نزوهلم  بمجرد 

املرصية ورتبوا أوراقهم ومعداهتم واستعدوا للخروج ملعاينة مرسح 

اجلريمة،وإن صح القول قرية اجلريمة واستجواب سكان القرية!

وبالفعل بدءوا مهمتهم..

يف اليوم األول رائحة املوت تفعم األنفاس..

السواد يف كل مكان!
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الكآبة عىل الوجوه!

!كل الوجوه شاحبة مما تر

وباستجواهبم سمعوا نفس القصص!

سلعوة!

نداهة!

مذؤوب!

رصاع بني وحشني أسطوريني!

وبتحليل اجلثث وجدوا بعض اجلثث ممزقة بشكل غري قابل للتصديق 

التهام برشي  ال يمكن حليوان مهام كانت قدرته عىل االفرتاس عىل 

هبذا الشكل..

ولكن ما جعل شعرهم يبيض شيبا..

هو بعض اجلثث التي مل جيدوا فيها نقطة دم واحدة ويف عنق أغلبها 

ثقبني!

ومتر ثالث ليايل عىل وضعهم يف القرية ال جيدون طرف خيط يمسكون 

به القضية..

تلك القضية معقدة بشكل مل يقابلوا مثله من قبل!

حتى البصامت ال متت لبرشي وال حتى حليوان..
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متت لكائن مل يروا له من قبل مثيال!

هل كالم دكتور مراد حقيقي!

هل خرافات أهل تلك القرية واقعية!

هل فعال تلك القرية توجد هبا كائنات من األساطري كام يدعى!

لرئيس  مبرشة  تكون  لن  التقارير  كل  كانت  هلم  السادسة  الليلة  ويف 

املخابرات العلمية!

سيثور كام مل يثر عىل يشء من قبل..

وسيعتربها هزيمة أمام دكتور مراد!

ا.. إن كل تقارير دكتور مراد عن القرية وعام حيدث فيها صحيحة متامً

ويف كل ليلة تزداد احلوادث!

تزداد بشكل غريب..

وكلها بنفس الطريقة.. إما عظام بال حلم..

إما جثث بدون قطرة دم واحدة..

ال يوجد حل..

حتى وإن استعانوا باجليش املرصي..

ماذا سيفعل..

وأي عدو سيقتل وحيارب..
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إن كنا نحن مل نقابله بعد حتى اآلن..

إن كان القاتل رجال ملزقته إربا ولكنه قاتل خفي!

كل تلك األفكار تدور يف رءوسهم يف الليلة التي جيب أن يكتبوا فيها 

تقريرهم األسبوعي..

خرج أحد الضباط يدعي سامي املرصي ومعه صديق طفولته رجل 

املخابرات اهلامم ماجد عليش..

كانوا يتحدثون عن املايض وعن سريهم يف الليل وسط األشجار يف 

بلدهم حني كانوا صغارا وحديثهم عن أحالمهم يف هذا الوقت أن 

كال منهم يريد الدخول لكلية الرشطة وخيدم وطنه..

وفجأة أثناء سريهم احلثيث خرج عليهم مجاعة الزومبي..

كانت هذه املرة األوىل التي تقابل فيها مجاعة املخابرات مجاعة العامل 

اآلخر!

بمبدأ  يؤمنون  ما  وبشكل  ولكنهم  للسكان  حيدث  عام  يسمعون 

من  يوما  سيكونون  أهنم  قط  يتوقعوا  ومل  فقط»  لآلخرين  «حيدث 

هؤالء اآلخرين!

انقضت مجاعة الزومبي عىل ماجد رغم قوة جسده ومقاومته ولكنهم 

مسدسه  أخرج  ذهوله  من  سامي  أفاق  وحني  غريب  بشكل  قيدوه 
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ليطلق كل ما فيه من طلقات عليهم دون فائدة!

إهنم ال يموتون!

لقد رأ هذا املشهد يف فيلم ليلة املوتى األحياء!

هل معقول هؤالء موتى أحياء!

هل هم حقا الزومبي!

إذن كالم دكتور مراد حتول اآلن من الشك إىل اليقني!

مل يرتك سامي التفكري يرسقه وترك قدمية للريح..

وكان آخر مشهد رأه هو أحدهم وهو ينقض عىل صديقه ليلتهم جزءا 

من رقبته

كان جيري كالظليم –ذكر النعام إن كنت ال تعرف- وكلام نظر خلفه 

وجدهم منهمكني يف التهام جثة صديقه!

بدأ يفقد متاسكه..

بدأت الدموع تنهمر عىل جبينه..

يف أي جحيم أتوا..

ويف أية معضلة وقعوا..

إن األمر كام قيل أكرب منا مجيعا!
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جيب أن أعود..

جيب..

أطفايل من سيهتم هبم ويدبر شئوهنم!

من سيوفر هلم قوت يومهم إذا أصابني مكروه!

كيف سأكمل حيايت بعد ما رأيت..

يقول كل هذا الدموع تزداد عىل جبينه!

شعر أنه سيفقد الوعي..

الدنيا تدور من حوله..

ولكن فجأة ظهر أمامه إنسان –إن صح القول- عريض املنكبني حاد 

األسنان ملعت عيناه بمجرد رؤيته..

قبل أن حيكي له عام حدث شعر بأسنان هذا الرجل تنغرس يف رقبته..

السائل األمحر خيرج عنوة إىل فيه!

شعور شنيع باألمل..

ثم الظالم الرسمدي..

الظالم األبدي الذي سيرسقه من أرسته!

ذلك الظالم السحيق الذي سيرشد عائلته!

* * * *
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..إهنا الطامة الكرب

لقد فقدوا اثنني من أهم رجاهلم..

لقد سقطوا ضحايا هذه القرية..

أي قاتل هذا اليشء يقتل هبذا الشكل..

وألي سبب يقتل؟!

كل هذا يدور يف تفكريهم!

ولكن األسئلة ستكثر حتام حينام حيني وقت رحيل الشمس!

سيخرج الوحش اجلديد!

وسيرتك خلفه حتام من الضحايا العديد!

* * * *
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(٢٠)

البني ثور - المينتور -

”مينوس“..

ملك إغريقي وجد أنه من العظيم أن يستأنس املرء ”مينتور“..
(واملينتور –إن كنت ال تعرف- هو وحش إغريقي أسطوري نصفه 
ثور والنصف اآلخر إنسان وال يدري البعض إن كان النصف األعىل 
هو الثور أم النصف األسفل ولكن غالبية األساطري تقول إن نصفه 

األعىل حتى صدره ثور وباقي جسده جسد إنسان قوي البنية)
يربيه ليساعده يف حروبه وحلاميته من األعداء ولكنه  وقرر مينوس أن 

رسعان ما اكتشف مد محاقته عندما كرش ”املينتور“ عن أنيابه..
ذلك  عند  احلل  كان  وقد  ”ديدالوس“  باملهندس  امللك  فاستنجد 

املهندس العبقري..
معقده  بممرات  الوحش  ذلك  حتيط  متاهة  يبني  أن  له  قال  فقد 
ومنحنيات وطرقات متداخلة ويركض هذا الوحش يف املمرات وال 
وسيظل  للخروج  ا  طريقً هناك  نجعل  لن  ألننا  للخروج  طريقا  جيد 
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ا إيل األبد.. عالقً
وظنوا أهنم هبذا اهنوا القصة لكن القصة مل تنته بعد..

عند فوز ابن امللك ”مينوس“ الذي كان ملكا عىل كريت يف األلعاب 
أهل  أكل احلقد قلوب  إىل بالده منترصا  العودة  قرر  األوملبية وحني 

أثينا فقتلوا الصبي..
”مينوس“  حصار  وبدأ  احلرب  وأعلن  ”مينوس“  امللك  ثار  هنا 
الطويل لسكان أهل أثينا وطالت التشاورات وجمالس الصلح حتى 
فتيات  وسبع  فتيان  سبعة  سنة  كل  أثينا  ملك  يرسل  أن  عىل  اتفقوا 

ليلقوا هبم للمينتور مد احلياة وإال فهي احلرب!
ومتر السنون وأهل أثينا يدفعون الفدية يف مضض حتى ظهر ”ثيذيوس“ 
وهو ابن امللك ”إجيوس“ ملك أثينا وقرر ”ثيذيوس“ هذا أن يذهب 

مع السبعة فتيان ضحايا هذا العام الذين سيلتهمهم املينتور..
ووافق والده بعد الكثري من اإلحلاح!

جدا  به  ”مينوس“  امللك  ابنة  أعجبت  كريت  إيل  وصل  وعندما 
املتاهة  بداية  يف  يربطه  أن  له  وقالت  حبال  وأعطته  حبه  يف  ووقعت 
تذهب  ثم  املينتور  ينام  حتي  الليل  طوال  املتاهة  يف  اهلروب  وحاول 
إليه وتقتله بسيفك ثم تعود إىل البداية مستعينا باحلبل الذي سيدلك 

عىل الطريق..
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املينتور، ويتزوج األمرية وتنتهي اخلالفات بني  الفتى  يقتل  وبالفعل 
البلدين..

ال عالقة بكل هذا بقصتنا إال للتعريف باملينتور ال أكثر!
يبدو أنني لن أختلص من هذه العادة الذميمة..

أن أذكر ما أعرفه حني توجد مناسبة لذلك!
* * * *
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فأفضل اخلطط هي إخراج املينتور ليقيض عىل ما يقيض عليه وبعدها 
إخراج الرجل العث الذي حتام سيدمر القرية متاما وحيوهلا إىل خراب 
سموك  ثالثية  أقصد  املفضلة..  بثالثيتنا  خلروجك  ستمهد  وحينها 
املفضلة اجلاثوم والثاقوبة وليليث..حنيها لن يتبقى شخص يف هذه 
القرية عىل قيد احلياة،وهبذه املناسبة كنت اآلن لتوي عىل تواصل مع 
مجاعة الزومبي التي تقوم بمهمتها عىل أكمل وجه وفتكت حتى اآلن 

بكثري من سكان القرية!
هنا تذكر لوسيفر أمر املذؤوب الذي مل يعد فسأل ابراكسس عنه!
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ال  حتى  معه  التواصل  عىل  قدرته  بعدم  خيربه  أن  ابراكسس  خاف 
دراكوال  وبني  بينه  لوسيفر،فالفارق  أمام  ومكانته  صورته  يفقد 
مع  التواصل  عىل  القدرة  لديه  ابراكسس  أن  الدماء  مصايص  رئيس 
كل كائنات الثغرة ويف بعض األحيان يصل التواصل إىل التحكم يف 

أفكارهم لذلك هو يف بالط اجلحيل!
يوميا حتى يستمد قوته  للقمر  املذؤوب ال حيتاج  أن  ابراكس  أخربه 
فهو اآلن يقيض عىل الكثري بتلك القوة التي اختذها من الثالث ليايل 

القمرية األرضية وحينام يشعر بالوهن حتام سيعود!
أوصاه  وكالعادة  املينتور  استدعى  ثم  األخبار  هبذه  لوسيفر  فرح 
بالعديد من الضحايا اقتداءً بام سبقه من وحوش ال تزيد عليه بل تقل!

كان املينتور كام رسمته األساطري ولكن باختالف بسيط..
لقد كان جسد إنسان قوي البنية لدرجة هائلة وطوله يتعدي املرتين 
ونصفه العلوي وإن دققت الوصف سنقول ربعه العلو حتى صدره 

رأس ثور ويف أنفه يوجد قرط من معدن غريب!
مينتور مينتور يا بني ثور..

أريدك أن متأل األرض بالرشور..
أريدك أن متأل بأشالئهم القبور..

أريدك أن تصنع من دمائهم بحورا..
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فقد حان وقت ذهابك..
حان وقت العبور..

* * * *
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لقد اشتاق لتذوق اللحم البرشي..
لقد اشتهى الدماء كام مل يشته شئا!

مل يتذوقها من قبل ولكن يكفي ما سمعه عنها..
وكلام ختيل طعمها سال لعابه وزاد غضبه..

كان ذلك البيت اخلامس الذي هيجم عليه وجيده فارغا..
ثار غضبه أكثر وأكثر حتى رأ مجاعة الزومبي يلتهمون عائلة كاملة 
طا  فلم يتاملك نفسه وارتكب نفس خطأ املذؤوب وذهب إليهم يف خُ

ثابتة ليشاركهم يف الطعام..
ومنتظرا  الفعل  رد  متوقعا  دراكوال  بعيد  من  املوقف  يراقب  وكان 

النتائج..
وبالفعل كان رد الفعل كام توقع دراكوال هجموا عليه الزومبي وبدأت 
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املعركة سجاال بينهم فاملينتور يصفع هذا ويركل ذلك ويرضب ذاك 
ويقضم يد آخر ولكن بال جدو فكلام رضهبم عادوا له وكأن شيئًا 

مل يكن!
املخابرات  مجاعة  حيدث  ما  لريوا  الضوضاء  تلك  صوت  عىل  خرج 
العلمية وحني رأت املشهد املرعب تذكرت أشكال اجلثث التي رأهتا 
يف أيامها املعدودة يف القرية فقرروا أن يراقبوا املوقف من بعيد علهم 
أو معرفة  الوحوش  تلك  للقضاء عىل  أو طريقة  يتوصلون إىل خيط 

أماكن تواجدها ومن أين تأيت!
الرضبات  وتتواىل  والزومبي  املينتور  بني  املعركة  استمرت  وهكذا 
رجال  بعيد  ومن  دراكوال  كثب  عىل  الرصاع  ويشاهد  الطرفني  من 

املخابرات املرصية..
يقول  املثل  فدائام  املينتور   قو خارت  حتى  بينهم  الرصاع  واحتدم 

الكثرة تغلب الشجاعة وقوة الزومبي يف كثرهتم!!
املينتور أمام  انتهى الرصاع ذهب دراكوال يف خطا ثابته إىل  وبعد أن 
هذا  سيفعله  ما   لرت تنتظر  التي  الثاقبة  املخابرات  رجال  نظرات 

الرجل.
الزومبي وهم  ولكن دراكوال ال يشعر بوجود أحد غريه فقد ذهب 
القضاء  عىل  قادرة  حتام  ألهنا  ذعره  تثري  التي  هنا  الوحيدة  الكائنات 
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عليه أو عىل أقل تقدير إضعافه يف الوقت غري املناسب!
فقد اقرتب جدا من حلمه!

املينتور  ورقبة  أنيابه  بني  املسافة  هي  حلمه  وبني  بينه  املسافة  فتخيل 
فاقرتب منه يف انتشاء وبدأ يف امتصاص دمه بتلذذ!

كل حادث تزداد قوة الفامبري ومع زيادة قوته تزداد أفكاره عدوانية!
وعىل اجلانب اآلخر كان اهلول بالنسبه للمخابرات!

يف أسبوع واحد يرون كائنا غريبا بجسم إنسان عمالق ورأس ثور 
وزومبي ومصاص دماء!

أية لعنة تلك التي أصابت القرية!
ستكون التقارير هذا األسبوع مثرية بحق..

ولكن مهام كانت مثرية فهي حتام ستثري حنق سيادة الرئيس ولكن ال 
حل آخر..

جيب أن يعود دكتور مراد ليتوىل املهمة فهو الشخص الوحيد القادر 
عىل التحكم يف هذه الكائنات ومعرفة كنهها..

العمل ولكن عملنا هو  كان هذا سيتسبب يف فصلنا عن  وإن  حتى 
محاية  عىل  القادر  الفرتة  هذه  يف  الوحيد  واإلنسان  املواطنني  محاية 

املواطنني هو دكتور مراد!
يمكننا اآلن طلب مساعدة اجليش ولكنه سيقيض عىل وحش أو اثنني 
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أو عىل أغلبهم يف أفضل تقدير..
ولكنه أبدا لن يعرف من أين تأيت هذه الكائنات..

واالستمرار يف حرب ال تعرف فيها مكان عدوك هلو الغباء بعينه!
ومنتهى السذاجة أن تتوقع النرص!

ومنتهى احلامقة أن تعتقد أن قتل أحدهم مكسب..
منه  يأيت  الذي  املكان  معرفة  هو  بحق  واملكسب  احلقيقي  االنتصار 

تلك الوحوش ورضهبا يف عقر دارها!

* * * *
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(٢١)

خبايا البحث

يف اليوم األخري يف أسبوعهم الثاين أرسلوا تقارير بكل ما حيدث يف 

زمام  يتوىل  أن  جيب  الذي  مراد  دكتور  جتاه  نظرهم  وبوجهة  القرية 

التعامل  عىل  القادر  الوحيد  الشخص  أنه  عىل  وتأكيدهم  األمور 

والفاهم يف هذه األشياء!

ثار رئيس املخابرات العلمية يف البداية ولكنه تفهم األمر وهو مؤمن 

أن أفكاره الشخصية وإيامنه بمعتقداته جيب أال يطغى عىل مصلحة 

البلد فأرسل لدكتور مراد يستدعيه الذي حرض للتو وأخربه بام حدث 

ملفات  إليه  اجلنائي،وأعاد  البحث  فريق  له  توصل  وما  القرية  يف 

القضية مع وعد بتوفري كل ما حيتاجه من طلبات!

فابتسم دكتور مراد للرئيس ابتسامة نرص بعد أن تأكدت وجهة نظره 

الطبيعة  وراء  ما  قسم  وجود  وأمهية  نظره  وجهة  إثبات  يف  وانترص 

وقال له:
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-“أشكر سيادتك عىل ثقتك الغالية يب.. وبام أين سمعت من حرضتك 

من األخبار ما يفرح قلبي.. سأخربك سيادتك بام لدي.. لقد وجدت 

لتوي قبل أن يصلني اتصال حرضتك بدقائق ملف البحث اخلاص 

بكريم الشافعي..“

سأدرسة جيدا وأرسل لك تقريرا عنه!

فابتسم له رئيس املخابرات ألول مرة وقال له:

-“من احلمق أنك تعتقد أن إصالح ما أفسدته يشء مبهج.. املبهج 

بالنسبة يل هو عدم ضياعه منذ البداية يا أفندم!“

مرة  هذا  يتكرر  باال  الرئيس  ووعد  منه  بدر  عام  مراد  دكتور  فاعتذر 

أخر وشكره عىل ثقته الغاليه فيه ويف جهازه..

وخرج دكتور مراد وهو يف قمة سعادته باالنتصار الذي أحرزه لتوه..

أخريا اعرتف رئيس املخابرات العلمية بالقسم اخلاص يب وقرر توفري 

كل االمدادات التي أطلبها!

جيب أن أخرب دكتورة منى هبذه األخبار املفرحة فنحن منذ أسبوعني 

ال نملك شئا سو البحث وتقيص احلقائق حول ما لدينا من جثث 

تلك الكائنات وباقي يومي أبحث عن ذلك البحث اللعني..

* * * *
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اجلميع يعمل..
اجلميع يتحرك..

اجلميع يشعر بسعادة النرص!
ولكن وعىل غري العادة دكتور مراد تارك املعمل دون أن يبارش العمل 

وجيلس يف مكتبه منهمكا يف قراءة البحث!
دخلت دكتورة منى بعد أن دقت عىل الباب أكثر من مرة،ومل يستجب 
هلا فلعبت برأسها الظنون أن يكون قد أصابه مكروه فدخلت لرتاه..

كان جالسا عىل كريس ويضع قدمه عىل كريس آخر ومعلق جاكت 
أمام  وحذاؤه  أريكة  عىل  العنق  ورابطة  الشامعات   إحد عىل  لة  احلٌ
املكتب وبداخله اجلورب وأمامه كوب قهوة كبري عىل غري عادته يف 

رشب القهوة ومنهمك عن آخره يف قراءة البحث الذي يف يده..
اقرتبت منه يف تؤدة وسألته عام يأخذه إىل عامل آخر فقال هلا بصوت 

يمأله احلزن..
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لقد كانوا يقصدون كريم خمصوص!

فهو مل يفديني كام كنت أظن!

ومل أهرب منهم بذكائي كام كنت أزعم!

ومل يعريوا يل باال سو أين حلقة وصل لبحث كريم..

وملم  احليوان  بعلم  كامله  دراية  عىل  بصفتي  أفكاري  أخذ  لقد 

ال  آخرين  أشخاص  وأفكار  آثار  عامل  إال  وماهو  احليوية  بالكيمياء 

متت  ال  البحث  هذا  يف  التي  النتائج  أن  متأكد  ولكني  كنههم  أدري 

لكريم بصله وقام بعمل هذا البحث الذي خيتلف متاما عن البحث 

الذي قمنا بعمله سويًا..لقد كان لديه رشكاء آخرين غريي!“

نظرت له دكتورة منى مذهبلة ويف عينيها نظرة عدم فهم واضحة وملا مل 

يلحظها دكتور مراد كعادته عندما يقول شيئا ال تفهمه هي قالت له:

منا  الذي سحب  املفقود  البحث  أفهم شيئا.. أهل هذا هو  -“أنا ال 

الرئيس القضية بسببه؟!.. أهلذا أعادنا للقضية؟!..“

هلا  حيكي  القهوة،وبدأ  كوب  من  رشفة  أخذ  ثم  رشود  يف  هلا  فنظر 

احلكاية:

-“لقد كان هذا منذ زمن.. بمجرد أن أهنيت دراستي يف كلية العلوم، 

بسبب  الظنون  بعقيل  يظن  أعرفه  من  وكل  املاجستري  بعمل  وقمت 
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كان  الشافعي  كريم  يدعى  يل  صديق  عىل  تعرفت  حتى  أفكاري.. 

متخرجا لتوه من كلية آثار ومهتم بنفس اهتاممايت..

الكائنات احلية غري املعلومة..

تلك  اكتشاف  طريق  عن  الكائنات  تلك  لوجود  معا  توصلنا  وقد 

السلعوة التي لدينا يف أحد املناطق الفرعونية يف النوبة!

وبدءنا البحث سويا..

مصالح  ذات  كثرية  دول  علينا  عرضت  البحث  من  انتهينا  وعندما 

برشاء البحث أو جتعلنا نعمل ملصلحتها..

وبالطبع رفضنا فام نحن بصدده هيدد أمن العامل بأرسه!

ونتيجة الرفض كانت واضحة..

االغتيال..

وراح كريم ضحية هذا البحث..

ادعيت أين وصلت الكتشاف طريقة  بعد تلك احلادثة  ألمحي نفيس 

تلقيح هذه اجلينات لتكوين كائنات حية جديدة تدين يل بالوالء..

وحتميني..

وهنا أصبح من املستحيل قتيل..

وبالفعل مل تقم بعد ذلك وال حماولة الغتيايل..
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كنت أظن أن ادعائي هو السبب،ولكن بعد قراءة هذا البحث اتضح 

عكس ذلك!

أنا مل أكن يف الصورة لدهيم!

ولكن كريم هو من كان مطلوبا فعليا..

وكان يعرف شيئا عن هذا لذلك ترك يل نسخة من البحث ولكني ملا 

أقرءها ظنًا مني أهنا النسخة ذاهتا التي معي والتي كتبناها سويا!

واآلن ادركت أين كنت أمحق..

أمحق جداَ..

أمحق بحق..

ملاذا مل أفكر يف السبب الذي جيعله يعطيني صورة من بحث معي؟!

ملاذا مل تأت األفكار يف رأيس أن يكون هذا البحث خمتلفا؟!

يالسذاجتي!

كانت دكتورة منى يف هذا الوقت تقرأ الفاحتة عىل روح دكتور كريم 

وبعد أن فرغت قالت له:

عظمى  دول  ليجعل  به  املكتوب  هو  وما  البحث  وجدت  -“وأين 

تتحالف للقضاء عىل كاتبه؟!“

أغلق دكتور مراد امللف وارتشف آخر رشفة يف كوب قهوته ثم ضغط 
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عىل زر فتقدم إليه إنسان آيل غريب فضغط فيه عىل عدة أزرار، ووضع 

الكوب يف مكان خمصص لذلك.. غسل ذلك اإلنسان اآليل الكوب 

جيدا ثم مأله بالقهوة مرة أخر وعاد من حيث أتى..

أخذ دكتور مراد كوب القهوة ثم عدل من جلسته التي انتبه إليها األن 

وقال هلا:

الذي  يب  اخلاص  بالبحث  آليت  ذهبت  القديم..  منزيل  يف  -“وجدته 

معه  فوجدت  القديمة  الشقة  يف  نسخه  تركت  قد  كنت  أين  تذكرت 

صورة البحث التي أعطانيها دكتور كريم..

ما لفت انتباهي بحق هو فرق احلجم بني بحثي وبحث دكتور كريم!

هو  كان  ما  استيعاب  أحاول  اآلن  حتى  ومازلت  فيه  ألقرأ  ففتحته 

مقبال عليه..

لقد استطاع أن يتوصل لصنع جهاز،وقد وضع كل طرق صنعه يف 

البحث بأبسط التقنيات..جهاز سيغري جمر العامل!“

فالحظ  أقصاه  إىل  الفضول  هبا  وصل  وقد  منى  دكتورة  له  نظرت 
دكتور مراد أنه أثار فضوهلا فاستطرد قائالً

-“طبعا تريدين أن تعريف ما فائدة هذا اجلهاز؟!“

أماءت منى برأسها أن نعم فقال هلا:
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-“هذا اجلهاز يستطيع أن ينقل الكروموسومات من كائن إىل كائن 

هيئة  إىل  أحولك  أن  يمكنني  آخر  بمعنى   ..أخر مرة  وإعادهتا 

السلعوة عن طريق أخذ اجلينات اخلاصة بالشكل وتتحول السلعوة 

بتفكريها إليك!“

نظرت له بانبهار وقالت له:

-“وما الذي يمكن فعله هبذا اجلهاز؟!“

فقال هلا:

-“ ما يمكننا فعله هو الكثري والكثري.. ولكن قبل أن نبدأ يف صناعة 

هذا اجلهاز جيب أن نذهب إىل القرية..

لقد تأكدت أن األمر خيص امليتافيزيقا لذلك ستكون رحلتنا هذه املرة 

ملعرفة من أي جحيم تأيت تلك الوحوش!

بالتأكيد  صنعه  قد  كريم  كهذا..  جهاز  قيمة  ستعرفني  فقط  ووقتها 

سنستخدمه  ولكننا  برشي  بعقل  السلعوة  هذه  من  جيوش  لتكوين 

استخداما آخر اآلن حتى ننقذ مرص من هذه الكارثة امللحقة هبا!“

وأثناء  القرية  لتلك  للسفر  عدهتم  أعــدوا  مرة  ولثاين  وبالفعل 

استعدادهم للسفر دخل عليهم الرجال بجثة جديدة..

إهنا جثة املينتور!
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بتحليلها  العلامء  وأمر  املعمل  يف  يضعوها  بأن  كريم  دكتور  أمرهم 

وكتابة التقارير لكي يراها حني يعود.. وأخربهم أنه سيعود يف هناية 

األسبوع عىل األكثر..

ثم استقل سيارته وبدأ رحلته إىل القرية!

قرية املضاربة..

أم أقول قرية الطاحونة امللعونة!

* * * *
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(٢٢)

الرجل العث

وصل دكتور مراد لتوه للقرية ومعه دكتورة منى وعامل من علامء الطاقة 
ولو صح التعبري عامل يكتشف وجود خلل الطاقة عن طريق موجات 
معينة بأجهزة معينه يدعى «مصطفى عبد املوجود» ومعه طاقم عمل!

مل يأخذ الطريق منهم الكثري هذه املرة فقد وصلوا مع أذان الظهر..
استقبلهم من تذكرهم من القرية ووضعوا عدهتم يف منزل الشيخ عىل 
إياه وخرجوا ليقوموا بعملهم فال يوجد وقت هيدرونه يكفي ما اُزهق 
من أرواح يف هذه القرية فلم يتبق منها إال قله قليلة ومنعتها احلكومة 
املرصية من اخلروج من القرية حتى ال ينرشوا اخلرب ويثريوا الرعب يف 
البلد وحتى ال خترج تلك القضية إىل العامة وتثري بلبلة وهتدد األمن 

الوطني..
ليستتب  القرية  أهل  بسكان  ضحت  احلكومة  وكعادة  أصح  بمعنى 

األمن وال يتزعزع االستقرار..
مريع هو اخلوف الذي ال متلك حتى حق مواهجته أو اهلروب منه!
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وبدءوا رحلتهم يف القرية للبحث عن أثر األماكن التي يشعرون أن 
هبا شئا مريبا!

أمجع كل سكان القرية أنه ال يوجد ما يريب سو الطاحونة امللعونة!
وبالفعل بمجرد ذهاهبم هناك الحظت دكتورة منى بعني األنثى أن 

أشعة الشمس ال تصل كليا إىل تلك املنطقة أو إىل الطاحونة..
فقالت مالحظتها تلك لدكتور مراد ومصطفى.. فقال هلا دكتور مراد:
-«نعم.. فعال هناك يشء غريب.. ولكن ليس كام تقولني.. إن أشعة 
تلك  متتصها  بل  تنعكس  ال  ولكنها  املكان  هذا  إىل  تصل  الشمس 

الطاحونة لذلك تشعرين وكأهنا ال تصلها الشمس!
دخلوا مبنى الطاحونة!

الرائحة مقززة بحق..
ا.. واملنظر هنا مرعب جدً

أول ما بحث عنه دكتور مصطفى هو مصدر للكهرباء هنا.. ووجد 
واحدا بالفعل وحني اختربه بمفك اختبار وجد به كهرباء وهذا يكفي 

أن جيعل احلياة تستحق أن نعيشها بالنسبة له!
القبو  فوجد  كبريا  كشافا  مصطفى  دكتور  وأضاء  القبو  إىل  وهبطوا 

مساحته خيالية وبه حفرة كبري أشبه إىل البئر..
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أضاء فيها الكشاف فلم يصل النور إىل يشء..

يبدو أهنا حفرة إىل املا ال هناية!

مل يبال دكتور مصطفى بكل هذا فعمله حمدد..

ميتافيزيقيا  شيئا  هناك  أن  يثبت  مما  بالطاقة  خلل  وجود  إثبات  وهو 

يدور يف هذا املكان أم ال!

وبالفعل جاء بطاقم العمل ووضع األجهزة!

كانت أجهزة معقدة..

اليد  كف  بحجم  جدا  صغري  وآخر  التصوير  بآلة  أشبه  منهم  جهاز 

وأجهزة كثرية دق مسامري يف اجلدران لتعليقها..

وهناك أسالك كثرية ويف كل مكان ومعقدة بشكل تشعر فيه وكأنه من 

املستحيل فكها وأسالك ملتفة حول نفسها،وهناك أكثر من فولتامرت 

الرادار  بجهاز  أشبه  جهاز  هناك  وكان  األجزاء  بعض  إىل  تثبيته  تم 

يدور حول نفسه وبعد أن ركب دكتور مصطفى األساسيات بنفسه 

جعل مساعديه يتولون املهمة يأمر هذا بوضع هذا اجلهاز هنا وذاك 

بوضع هذا اجلهاز هناك وهذا يأمره بمد السلك قليال..

وكان دكتور مراد ودكتورة منى يشاهدان هذا السريك يف ذهول..

هذا الرجل إما عبقريا يعرف ما يفعله جيدا..
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أو جمنونا!

وعندما انتهى دكتور مصطفى من الرتكبيات كان القبو قد حتول إىل 

سفينة فضاء أو مركز من ماركز ناسا!

كشافات يف كل مكان..

ورادار يدور حول نفسه يف صوت يصيبك بالتوتر..

وعدادات غريبة ال تدري كنهها..

أمحر  بضوء  وتنطفئ  تضئ  األسالك  ببعض  مربوطة  صغرية  وملبات 

وأخر بضوء أخرض!

مل يعتد دكتور مراد أن يكون يف مكان وهو غري فاهم ما حيدث فقال 

له:

-«هل لك أن ختربنا ماذا تفعل بالضبط؟!

فنظر له مصطفى وهو حياول أن جيد أبسط طريقة يرشح هبا ما ينوي 

فعله ثم قال:

-«أنا أقوم بتجربة «تسال».. عن طريق نرش الكهرباء يف اجلو وكانت 

العلامء  استغلها  للناس،ولكن  اهلواء  يف  الكهرباء  لنرش  فكرته  هذه 

أو  املسكونة  البيوت  يف  الكهرومغناطيسية  املوجات  لقياس  بعد  فيام 

أي  اجلهاز  هذا  يسجل  ولوسوف  الطاقة  يف  خلل  هبا  التي  األماكن 
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تغري يف موجات الطاقة وهذا يف نظري إثبات كاف بأن هذا املكان به 

ظاهرة غري طبيعية!»

مل يعلق أحد عىل كالمه وتركه ير عمله..

كل  وأنارت  إنذار  أصوات  صدرت  الكهرباء  وصل  أن  وبمجرد 

املصابيح التي علقها بالضوء األمحر الذي ينذر بقدوم خطر داهم!

نزع مصطفى السلك رسيعا وأخربهم بأن هذا املكان به خلل غريب 

يف الطاقة..

خلل مل يره يف أي مكان من قبل..

ومجع أجهزته واستعد للذهاب فقد اتم عمله وأثبت أن هذا املكان 

اآلن من اختصاص دكتور مراد..

!وال مكان له هنا مرة أخر

ألول مرة يتمكن اخلوف من رجل يعمل يف املخابرات..

ولكنه يعلم جيدا أي هول يف هذا املكان!

فسمح له دكتور مراد بالذهاب وترك اثنني من طاقم العمل ال يفهامن 

ما حيدث وليس هلام سو تركيب األسالك ووضع األجهزة..

هذه  يف  سيحدث  تغري  أي  لرييا  ورديات  يف  يتناوبا  أن  منهم  طلب 

الفتحة أم ال وهل سيخرج منها يشء أم ال..
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ال  أم  املكان  هذا  يف  ثعابني  يوجد  هل  الشاغل  وشغلهام  مههام  كان 

وطمأهنم أنه ال يوجد أي ثعابني هنا..

البيت  إيل  مصطفى  دكتور  وعاد  للبيات  عدهتام  يعدا  بدءا  وبالفعل 

لريتاح قليال من اجلهد الذي قام به!

* * * *
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دراكوال  رأس  اقتحام  فيها  يستطيع  التي  األوقات  هي  جدا  فقليلة 

ولكنه مل خيرب لوسيفر بيشء!

قرر االحتفاظ هبذه األفكار لنفسه..

يف هذه األوقات كان لوسيفر يستعد خلروج الرجل العث..

فالثغرة اآلن تسمح بمرور أقوي الوحوش واألسبوع القادم ستسمح 

بمرور الثالثي املبيد اجلاثوم والثاقوبة وليليث وإن استطاعوا كام هو 

أهنم  اعتقادي  رغم  أمجعني  القرية  سكان  عىل  يقضوا  أن  هلم  متوقع 

سيكونون قلة قليلة سأرسل ابراكسس يمهد الطريق خلروجي!

من  يكن  يف البداية قراره بإرسال ”الرجل العث moth man“ مل 
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.. فراغ أو هباءً
يدمر  فهو  أيضا  املكان  يدمر  بل  فحسب  يقتل  ال  ألنه  اختاره  فقد 

األماكن التي يكون فيها ضحاياه..
وهبذا سيحيل القرية إىل خراب!

املهمة  تلك  لتنتهي  واجلاثوم  والثاقوبة  ليليث  يرسل  ألن  ا  متهيدً
ويقضوا عىل كل من تبقى من هؤالء الفانيني! 

بعيني  أشبه  وعيناه  رأس  بال  ولكن  رجل  جسد  يف  العث  الرجل  كان 
ذبابة عمالقه ولكنها شديدة االمحرار ويف أعيل صدره وال يملك يدين 

وإنام يمتلك بدال منها جناحني وعادة ما يرتبط ظهوره بكارثة…
من  بقعة  إىل  القرية  حييل  أن  عىل  وحثه  به  اجتمع  لوسيفر  وكعادة 

اجلحيم..
رجل اخلراب والدمار..

مهد يل األرض لالستعامر..
ال أريد أن أر فانيا أو أي دار..

وأشعل بأراضيهم اخلرضاء النار..
ستزرع اخلراب ألحصد أنا الثامر..

أريدك أن متأل من الدماء آبارا..
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واجلثث أكثر منها أهيا العبد البار..
اذهب اتم مهمتك فقد أهنيت احلوار!

* * * *
;Ì¡ÅÁ ;k]Ëe’\ ;„’ ;ÑÖŒ∏\ ;◊Ÿ]¬’\ ;\É· ;‡]—
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جيلس وحيدا يستمع إىل أنغام الراديو يف أذنه ويشعل مصباحا صغريا 
بجانبه ومعه تُرمس شاي وكوب كلام فرغ منه يمأله مرة أخر من 

الرتمس لريتشف منه كلام شعر بالربد..
مازال الوقت مبكرا ليأيت صديقه ويستلم منه!

والوقت ال يمر!
هو ال يفهم ملاذا هو موجود اآلن!

ولكنه اعتاد عىل تلبية األوامر..
ويف ظل هذا امللل الذي يشعر به بدأ جيوب قبو تلك الطاحونة ومعه 

املصباح..
يف يده ساعة عقارهبا ال تريد السري..
وكأهنا متعاقدة مع تلك الدنيا عليه!
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ما أغرب هذا الوقت يسري مكتئب القدم أثناء فرتات عميل!

ويسري كالقطار أثناء أيام عطلتي!

وأثناء جتوله يف القبو وهو يفكر يف عدم استخدام مكان هذه الطاحونة 

اخليايل الذي هو بحجم ملعب كرة قدم كبري يف يشء ذي نفع مل جيد 

شئا ذا طائل يميض الوقت معه فجلس يسمع األغاين وحيفر بيده يف 

األرضية عىل سبيل التسلية ومتضية الوقت..

عليها  يبدو   أخر وورقة  الربدي  كورق  ورقة  ورقتني  جيد  به  فإذا 

القدم كانتا مدفونتني يف القبو!

ال  القراءة  سبيل  عىل  هبام  ما  ليقرأ  النور  كشاف  منهام  وقرب  أخرجهام 

الفضول عىل الرغم من أنه ليس من عشاق القراءة،ولكن امللل ال دين له..

اهلرمينوطيقي  ”املنعرج  اللحظة كتاب  يده يف هذه  لو وقع يف  فحتى 

للفينومينولوجيا“ جلان غراندان لقرأه يف استمتاع رهيب وتصنع فهم 

حمتو الكتاب!

ولكنه فجأة وقبل أن يقرأ ما ورد يف الورق الذي وجده شعر بغثيان 

تلك  أزرق مرعب خيرج من  غريب وهزة غريبة يف األرض وضوء 

الفتحة..

رسواله  جيب  يف  الورق  وضع  بالفطرة  البدهيي  الترصف  ترصف 
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وأغلق املصباح..

مل يعم الظالم كام توقع..

فقد كان الضوء كافيا لري ما حيدث..

لقد كان اليشء أقرب إيل املخاض..

إن األرض تلد..

نعم تلد شئا غريبا..

وفجأة خرج كائن غريب عمالق ال رأس له وله جناحان وطار يف 

..اهلواء وخرج من الفتحة وانغلقت بعدها ثم انفتحت مرة أخر

طبعا مرزوق ال يعرف أن هذا هو ”الرجل العث“..

وحلسن حظ مرزوق أن هذا الكائن مل يره!

وبعد أن خرج هذا الكائن فقد مرزوق الوعي لفرتة..

* * * *
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فهو منذ ما حدث يف القرية وضع بابا حديديا وأصبح يالزم بيته وال 
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خيرج منه أبدا وال يفتح لغريب مهام كان!

كان يشاهد الفيلم باستمتاع تام ويقارن بني أحداث الفيلم وأحداث 

بلدهتم فوجد تشاهبا قريبا وال أعرف من أين له احلامس ملشاهدة أفالم 

يف ظل تلك الظروف التي متر هبا بلدته!

وفجأة انقطع اإلرسال يف أكثر األجزاء مثرية فصعد إىل سطح املنزل 

لري ما السبب يف قطع اإلرسال فإذا به يفاجأ بالرجل العث الذي 

كان يف الفيلم أمامه..

أقرب  إىل  بجناحاته  التهمه وطار  قد  كان  ببنت شفه  ينبث  أن  وقبل 

حمطة كهرباء فدمرها تدمريا وانقطع النور عن البلدة بأكملها..

يف هذا الوقت عاد إىل مرزوق وعيه وعاد مرسعا ليخرب الدكتور ما 

رأه وهو يرجتف خوفا..

حيدث  ما  يشاهدون  منى  ودكتورة  ومصطفى  مراد  الدكتور  كان 

القادر  الوحيد  الضحايا ألنه  أحد  يكون  أال  اهللا  يدعو  مراد  ودكتور 

بإذن اهللا عىل محاية هذه القرية وإعادهتا لطبيعتها..

ومن بعيد رأ دكتور مراد العامل الذي يدعى مرزوق هيرع مرسعا 

إليه وبعدما حكى له مرزوق ما حدث رشد بذهنه قليال..

ومتتم بأنه قد فهم
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ثم أمرهم بأن يستعدوا للسفر حتى يعد عدته ويعود مرة أخر لينقذ 
هذه القرية لقد وجد احلل!

* * * *
لبيته  خيرج  من  كل  إن  لقول  حاجة  غري  يف  أكون  أن  الطبيعي  ومن 
ليتفقد األحوال يف هذا اليوم أو يف األيام التاليه ال يعود إىل البيت مرة 

أخر وإنام يصري وجبة هلذا الوحش واسع الشهية..
وفجأة حيد حريق هائل يف حمطة بنزين البلدة مما يؤدي إىل إثاره الذعر 
بني سكان القرية واجلميع خيرجون من بيوهتم يف حالة ذعر ليعرفوا 
الكثري منهم لكي  الرجل العث،ولكن فر  ليقعوا يف قبضة  ما حدث 
لنجاهتم من  الصلوات  بيوهتم ويصلوا كل  األغطية يف  يدثروا حتت 
موت حمقق وقد قيض الرجل العث عىل أغلب سكان القرية ودمر ما 

دمره فيها فقد صارت القرية خرابًا…
كان دراكوال يشاهد مشهد اخلراب العام من بعيد وهو ينتظر اللحظة 

املناسبة هلجومه عىل تلك العثة الكبرية ليأخذ قواها..
ووقتها  لوسيفر  قوة  دوهنا  من  قوة  يف  سيكون  فقط  وحينها  حينها 
سيحقق كل أهدافه،ولكن قبلها جيب أن يمتص قوة كل من اجلاثوم 
واحد  وحش  يف  وحوش  عرشة  سيكون  فحينها  وليليث  والثاقوبة 
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واالنتصار عىل لوسيفر وقتها سيكون جيل!

وبالفعل سنحت الفرصة يف أرسع مما يتصور وبدأ وقتها دراكوال يف 

قدرة  لديه  السابقة فوجد  الوحوش  امتصها من  التي  قواه  استخدام 

النداهة عىل التحول وحلظة كانت الليلة مقمرة فاستغل ذلك وأخرج 

قوة املذؤوب الذي بداخله ثم صعد فوق سطح أحد البيوت وانقض 

عىل الرجل العث الذي مل يكن متوقعا هجوما من شخص هبذه القوة 

الفامبري  واستغل  الغربيون  يقول  كام  أحشائه“  من  اجلحيم  ”ليفزع 

ذلك ونشب أنيابه يف جسد الرجل العث الذي ال عنق له حتى خارت 

قواه وسقط جثة هامدة!

وهكذا ضم دراكوال إىل قوته قوة جديدة وهي قوة الرجل العث التي 

أعطته القدرة عىل التحليق يف اهلواء..

هو اآلن يف أتم االستعداد مواجهة لوسيفر..

حتى ولو مل يأخذ قو اجلاثوم والثاقوبة وليليث..

ولكنه يعرف أنه إن مل يأخذ قواهم وروحهم سيكونون مع لوسيفر 

ضده وهذا لن يرجح كفته!

ويف هناية األمر سيقيض عىل مجاعة الزومبي كتدريب عىل معركته مع 

لوسيفر!
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وحني يأخذ قوة لوسيفر سيكون ابراكسس لقمة سائغة يف حلقه!

الذين  والزومبي  دراكوال   سو وحوش  من  القرية  هذه  يف  يتبق  ومل 

يتناولون بقايا الرجل العث اآلن نظرا لقلة الضحايا هذه األيام وتركيب 

األحياء ألبواب حديدية يصعب عىل مجاعة الزومبي تكسريها!

* * * *
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(٢٣)

احتماالت

باهنيار  مرزوق  املدعى  الشاب  هذا  وأصيب  احلادثة  هذه  بعد  من 
قل عىل إثرة للمستشفى.. عصبي حاد نٌ

مل يستوعب حتى اآلن ما حدث..
ما رأه كان مستحيال أن يصدق!

لقد كان أقو من أن يتحمله جهازه العصبي!
ويف املعمل يقف دكتور مراد يف اجتامع مع كل طاقم العمل ليخربهم 

باخلطوة القادمة..
كان ال يعرف من أين يبدأ وكيف خيربهم بفكرته..

ولكنه بدأ احلديث هبذه اخلطبة:
-“يف البداية مل حيدث وأن عقدت اجتامعا لكل طاقم العمل من قبل 
تب علينا يف أول شهور لنا أن نتحمل مسئولية كبرية،ونحمل  ولكن كُ

عىل اعتاقنا عبء محاية أرواح الكثري من املواطنني..
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بادئ ذي بدء أود أن نتوجه مجيعا بالدعاء لشفاء مرزوق الشهاوي،فام 

مر به من جتربة هي جتربة يشيب من هوهلا الولدان..

منذ عدة أسابيع ونحن نحاول التوصل لرس ما حيدث يف قرية املضاربة..

وأصبحت قضيتها هي شغلنا الشاغل..

القضية لتعطيه  العمل سحبت منا اإلدارة ملف تلك  وبعد فرتة من 

لفريق بحث جنائي ظنًا منها بفشلنا يف حلها..

غري  القضايا  تلك  حلل  الوحيد  الطريق  نحن  أننا  وجدت  وحني 

لنا مجيعا وبمساعدة بعض  لنا ومن هنا عاد احلامس  الطبيعية أعادته 

أين  القرية،وعرفت من  ما حيدث يف  قد توصت لرس  هنا  األصدقاء 

معها  الوحوش واألهم من ذلك عرفت كيف سأتواصل  تلك  تأيت 

وأعرف أسباب هجومها ولربام أستطيع ترويضها..

ولكن قبل احلديث عن هذه النقطة جيب أن أقول احتاماليت..

االحتامل األول واألقو أنه ربام يكون هناك عامل مواز يتم االنتقال 

السوداء  بالثقوب  أشبه  هي  التي  الفتحة  تلك  طريق  عن  وإليه  منه 

الذي  واإلثبات  األرض  يف  أهنا  اختالف  مع  الفضاء  يف  املوجودة 

يعطي هلذا االحتامل األرجحية امتصاص هذا الثقب لضوء الشمس 

كام الحظت دكتورة منى..“
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خجال  وجهها  وأمحر  احلرج  فاستشعرت  منى  لدكتورة  اجلميع  نظر 

ونظرت لألرض..

ابتسم هلا دكتور كامل واستطرد حديثه قائال..

ألهنا  الضوء  يصلها  أن  يمكن  ال  السوداء  الثقوب  تلك  ”وكذلك 

باستعامل  النسبية هذا  النظرية  قوية جدا،وقد فرست  بجاذبية  متتصه 

موجودا  حدا  احلدث“  باعتباره  ”أفق  يدعى  غريب  مصطلح 

منحوت  حديث  يف الزمكان –والزمكان  مصطلح يف الفيزياء 

الذي  األبعاد  عن الفضاء رباعي  كلمتي الزمان واملكان لتعرب  من 

أدخلته النظرية النسبية وهو يعرب عن املزج بني الزمان واملكان يف إطار 

واحد بحيث ال يتم الفصل بينهام عند إجراء احلسابات الفيزيائية.- 

تؤثر  وال  ضمنه  األسود  حتيط بالثقب  منطقة  هو  هذ  احلدث  وافق 

املنبعث  الضوء  أن  ببساطة  والسبب  اخلارجي.  باملالحظ  احلوادث 

من داخل أفق احلدث ال يمكن له أن يتجاوز هذا احلد للوصول إىل 

بسبب  احلدث  ألفق   األخر اجلهة  يكون  الذي  اخلارجي  الراصد 

الثقالة واجلاذبية القوية للثقب األسود جتذب الضوء إليها وال تعكسه 

فكل ما يشاهده املالحظ اخلارجي هو فجوة سوداء يف الفضاء..

وكذلك تلك الفجوة املوجودة يف قرية املضاربة والتي تبعث الوحوش..
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اخلاص  اجتهادي  من  ألنه  األول  من  أوهن  وهو  الثاين  واألحتامل 

أسفل  بئر  بحفر  وقام  الكائنات  لتلك  توصل  من  هناك  أن  وهو 

لتلك   أخر قرية  القرية  تلك  حتت  وبنى  القرية  يف  الطاحونة  تلك 

الوحوش،وهذه البئر هي بوابة تلك القرية وقد حان الوقت لسبب 

ما لتحرير هذه الوحوش!

أما االحتامل الثالث فهو أضعفهم مجيعا ألين فكرت فيه بسبب رواية 

الرعب املرصي دكتور أمحد خالد توفيق اسمها  قرأهتا قديام لكاتب 

أسطورة  النجوم  جانب  أن  روايته  يف  وقال  النجوم“  جانب  ”يف 

الشياطني واألشباح ومصاصو  رومانية قديمة عن عامل مواز يسكنه 

الدماء، ويربط هذا العامل باألرض عدة فتحات.. ومن احلني واآلخر 

اهلول  يعم  عندها  عاملنا  ويدخل  الفتحة  عبور  يف  هؤالء  أحد  ينجح 

فقط  البرش  وحيسب  يعود  وبعدها  املعشبة  األرض  الدماء  وتغمر 

أهنم قتلوه.. وقال أيضا أن رومانيا هي أكثر بلدان األرض ثراء هبذه 

الفتحات ليس أقل من سبع فتحات موجودة هبا كام تقول األسطورة، 

ويوجد يف مرص فتحة واحدة عىل األقل!

هذا هو االحتامل الثالث واألخري ولكنه أبعد احتامل عن الواقع ألنه 

من رواية خيالية،و مل يكن هناك تربير يف الرواية عن سبب قدوم هذه 
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الوحوش وسبب عودهتا أو كيفيه عودهتا!
كل هذا ال هيم..

ال هيم إن كانت تلك الوحوش تأيت من ثقب أسود أو عامل مواز أو 
قرية حتت األرض..

املهم يف كل هذا أنه جيب أن نصل ملكاهنا،ونعرف فيام يفكرون وفيام 
خيططون وسبب هجومهم عىل هذه القرية بالذات..

لقد توصلت لبحث خاص بصديق يل يتيح لنا اخرتاع جهاز يمكنه 
عىل  رب  جيُ مل  نظري  كالم  كائن،ولكنه  إىل  كائن  من  اجلينات  تبادل 
ننجز اخرتاع  أن  األيام  لذلك سيكون عملنا هذه  بعد  الواقع  أرض 
هذا اجلهاز يف أقرب وقت ممكن فكل يوم يمر علينا تُزهق أرواح أكثر 

يف القرية البائسة!
من  سيضحي  الذي  األعضاء  أحد  سنختار  اجلهاز  نخرتع  أن  وبعد 
اخرتاع  حيني  حتى  للتفكري  الوقت  القرية،ولكم  تلك  مستقبل  أجل 
اجلهاز وسنحوله ألحد الوحوش األربعة التي لدينا عن طريق تبادل 
التواصل،ولكن مع حتوير  له جني  أحدهم وسننقل  بجينات  جيناته 
معي،وقد  جهاز  من  واإلرســال  االستقبال  جعل  وهو  فيه  بسيط 
توصلت من خالل أبحاثي وحتلييل لتلك الوحوش أن سبب التأثري 
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الصوديم  بمينتال  أشبه  مواد  دمائهم  يف  وجود  هو  اجلهاز  هذا  يف 

جتعلهم يلبون األوامر يف طاعة عمياء وهو ما سنتفاداه!“

وهكذا رشح دكتور مراد كل يشء لطاقم عمله، ورشع بعد اخلطاب 

يف توزيع املهام وأرسل لرشاء ما حيتاجونه ليكون هذا اجلهاز مؤهال 

للعمل خالل أقرب وقت..

وبدءوا بالفعل يف تصنيع اجلهاز..
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(٢٤)

الحلقة المفقودة

بعد  من  يناموا  ا فهم مل  التايل أنجز فريق البحث شوطا كبريً اليوم  يف 

اجتامع األمس، ومل يكلوا من العمل ومل يملوا فهم مل خييبوا ثقة دكتور 

مراد فيهم وظنه أهنم بقدر املسئولية التي عىل عاتقهم..

دكتور مراد يف قلبه فرحة عارمة مما أنجزوه فقد كان متوقعا أن يأخذ 

سيكون  الساعات  من  املعدل  وهبذا  ولكنهم  أسبوعا  تقدير  أقل  يف 

اجلهاز جاهزا للتجربة يف غضون!

الشهاوي،وأنه  مرزوق  حالة  بتحسن  أخبار  جاءته  األثناء  تلك  ويف 

بتذكره  له  األحداث  وال  الفرصة  تسنح  مل  مهم  ليشء  يراه  أن  يريد 

األيام السابقة..

ا لري ما يف جعبة هذا الفتى.. ذهب دكتور مراد مرسعً

ذهب إليه وجده راقدا عىل رسير يف املشفى حياول جاهدا فعل اليشء!

فهو راقد ينظر إىل السقف وال يفعل شئا آخر!
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اقرتب منه دكتور مراد فانفرجت أرسارير الفتى بمجرد رؤيته لدكتور 

دكتور  له  اعتذر  الصحة واألحوال  التحية واألسئلة عن  وبعد  مراد 

شجاعة  بكل  الفتى  له  فقال  شجاعته،  عىل  وحياه  به  فعله  عام  مراد 

وبكل صدق إن روحه فداءً لتلك البلد ثم قرر دكتور مراد أن يصل 

إىل مربط الفرس حتى ال يضيع وقتًا أكثر من هذا فقال له:

-“لقد طلبتني ألمر هام.. هل يل أن أعرف ما هو هذا األمر؟!“

فعدل الفتى من رقدته وأخرج من أسفل الوسادة بعض الورق الذي 

يبدو عليه القدم وناوله لدكتور مراد دون أن يتحدث!

نظر دكتور مراد إىل الورق كانت أحدمها ورقة باردي يبدو أهنا أصليه 

واألخر ورقة قديمة ولكنها إىل القامش أقرب مكتوب عليها بلغة 

عربية ترمجة تلك الربدية..

خمطوطة أورس رع!

قرأ دكتور مراد الربدية ويف عينيه دهشة ويف النهاية وجد التعويذة..

لقد فهم األمر اآلن!

مل تكن تلك الفتحة عاملا موازيا..

ومل تكن جانب النجوم أو حتى قرية أسفل األرض!

إهنا ثغرة!
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ثغرة ست..

ثغرة إله الرش..

ثغرة الشيطان!

هذه الربدية هي احللقة املفقودة..

واآلن اتضحت الصورة!

* * * *
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عاد دكتور مراد إىل مبنى ماوراء الطبيعة بعد الكثري من الوعود لذلك 

وبمجرد  به  مهمة  اشياء  دراسة  من  انتهائه  فور  سيسلمها  بأنه  العامل 
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دخوله إىل املعمل وفاجأه العامل أهنم أهنوا اجلهاز وأنه اآلن عىل أتم 

االستعداد لتجربته ولكنه كان شارد الذهن!

يفكر يف أشياء عديدة قبل أن خيربهم ما توصل إليه!

إن ما توصل إليه سيهدم الكثري من احلقائق العلمية الراسخة وسيهدم 

الكثري يف علم اجلوجليا!

إذن نظرية األرض جموفة حقيقية!

وعندما قال تلك النظرية اخلواجة ”إدموند هاليل“ –مكتشف مذنب 

هايل- ومل يصدقه شخص مل يكن كاذبًا!

الذي  السكان  أنه سيتحالف مع  قال  ا عندما  ولربام كان هتلر صادقً

يقطنون يف جوف األرض!

طريق  عن  العامل  هذا  إىل  هرب  بل  يمت  مل  بأنه  أتباعه  صدق  ولربام 

إحد الثغرات التي توصل هبذا العامل يف القطب اجلنويب!

كل هذا كان يدور يف رأسه،ولكنه ابتسم ومجع العاملني الذين أوشكوا 

عىل السقوط من كثرة اإلجهاد وقلة النوم وأخربهم أنه عرف الرس..

املتثائبة  عيوهنم  من  النوم  تطاير  الرس  عرف  أنه  سمعوا  أن  وبمجرد 

وحتولوا مجيعا إىل آذان صاغية..

كيف  يفكر  احلديث،وهو  مراد  دكتور  بدأ  له  انتبهوا  أن  وبمجرد 
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اجلهاز  بتجربة  يقوم  حتى  ممكنه  طريقة  بأرسع  األفكار  سيوصل 

واختيار من سيضحي ويذهب للثغرة وبدأ حديثه..

-“األمر يفوق حدود اخليال.. وهيدم كل ما درسناه يف اجليلوجيا عن 

أن األرض مصمتة وأن كل جوف األرض محم وبراكني ممتدة آلالف 

األميال حتى تصل إىل النواة أو املركز..

إن األمر خمتلف متاما!“

ما  ملعرفة  العيون  وملعت  التام  الصمت  ساد  هذا  قال  أن  وبمجرد 

: سيقول يف الكلامت القادمة فاستطرد قائالً

نحن عىل  نعيش  الداخل مكونة من طبقات  من  األرض جموفة  -“إن 

غالف  هلا   أخر كائنات  تعيش  الطبقات  تلك  داخل  ويف  سطحها.. 

جوي وفتحات يف األرض متتص أشعة الشمس لتنري هذه العوامل..

اكتشف هذه النظرية يف األصل ومعي الدليل الذي تأكدت منه بنفيس 

حدثت  وربام  الكائنات،  تلك  مع  تواصلوا  الفراعنة،وقد  أجدادنا 

الوقت  هذا  يف  ثغرهتا  من  الكائنات  تلك  خلروج  نظرا  بينهم  حرب 

كام حيدث اآلن ووهذا يفرس وجود السلعوة يف أحد األماكن األثرية 

وحتفظ اجلهات السيادية عليها..

اإلنجليزي  املفكر  هو  النظرية  هذه  مكتشف  الورق  عىل  ولكن 
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اسمه حيث  عىل  وأسامه  هايل  مذنب  اكتشف  الذي  هايل“  ”إدموند 

توصل هذا العامل من خالل دراسته للمجال املغناطييس األريض أن 

هناك هناك ثالث طبقات من األرض حتت أرضنا لكل طبقة املجال 

واحلياة  بالسكان  عامرة  األرضية  الطبقات  اخلاص هبا وهذه  اجلوي 

ومصدر الضوء فيها هو غالفها اجلوي الالمع واملتاللئ..

:((called ufos)) وقال إيرنست يف كتابة املسمى

لقد كان هتلر يؤمن أن يف جوف األرض عاملا ملئا باحلياة وهناك برشا 

عاملقة جدا يف جوف األرض،وكان يقول هتلر إن جنسه األملاين الذي 

يرجع لألصول اآلرية كانوا عاملقة طويلون جدا يف قديم الزمان ومع 

مرور الوقت والزمن ومصاهرهتم للناس فقدوا طوهلم ويقول هتلر 

اآلن يمكن أن يتزاوجوا مع العاملقة الذين يف العامل الداخيل ويكتسبوا 

ويسرتجعوا طول أجدادهم اآلريني العاملقة.

وقد قال رئيس مجعية ثول ”إيفان بوييز“ أنه بعد احلرب العاملية الثانية 

اختفوا  قد  وإيطايل  أملاين  وبروفيسور  عامل  ألفي  أن  احللفاء  اكتشف 

ا، باإلضافة إىل مليون من السكان متامً

وهناك دالئل قوية تشري إىل أهنم توجهوا للمناطق القطبية للدخول 

لعامل جوف الكرة األرضية من خالل فتحة القطب اجلنويب.
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األدمريال  بقيادة  واجليوش  البعثات  واحللفاء  املتحدة  األمم  بعثت  وقد 

”رتشارد بريد ” يف عملية هاي جامب العسكرية األمركية عام ١٩٤٧ وقد 

سجل التاريخ ذلك وهي للقضاء عىل هتلر واألملان يف القطب اجلنويب..

مل  هتلر  النازي  الزعيم  أن  املجوفة  األرض  نظرية  أصحاب  ويؤمن 

املتحدة  الواليات  له  وأرسلت  اجلنويب  القطب  إىل  هاجر  بل  يمت 

األساطيل للقبض عليه ولكنهم تم ردعهم من قبل أصحاب األطباق 

الطائرة املجهولة املصدر هلم يف ذاك الزمان..

الربدية  هذه  أيدي  يف  وقعت  حتى   نظر يف  هراء  كان  هذا  وكل 

وترمجتها التي تفرس سبب ما حيدث اآلن ولكنها ال تفرس ملاذا حيدث 

وال حتى ملاذا اآلن..

ترمجتها  استطاع  الذي  العابثني  أحد  يد  يف  الربدية  هذه  وقعت  لقد 

التي  الطبقة  عاملنا وعامل  بني  تفصل  التي  الثغرة  فتح  قرر  ما  ولسبب 

تلينا يف جوف األرض،وقد نجح يف هذا عىل ما يبدو من خالل قراءته 

لتعويذة ومن وقتها والثغرة مفتوحة..

ولكني ال أجد معلومات عام حدث بعد فتح تلك الثغرة وال تفسري 

خلروجهم يف هذا الوقت بالذت رغم أهنا مفتوحة منذ زمن!

ولكن تفسريي أهنم مل ينتبهوا إىل أهنا مفتوحة إال يف وقتنا احلايل وهذا إذا 
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وقد  افرتضنا أن الشخص الذي فتح تلك الثغرة مل يتواصل مع سكاهنا 

اكتشفوا هذا اآلن وقرروا اخلروج كام حدث يف عهد الفراعنة!

وتوصلنا  الوحوش  تلك  مصدر  عرفنا  أننا  يكفي  هذا  كل  هيم  ال 

ولربام  عاملهم  ويف  منهم  آخر  يشء  كل  هبا  سنعرف  التي  للطريقة 

نكتشف عاملا آخر وحياة أخر ولكن جيب أوال أن نخترب اجلهاز!
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(٢٥)

التحول

التي  الغرفة  العمل إىل  دخل دكتور مراد ودكتورة منى ومجيع طاقم 
يوجد هبا اجلهاز..

كانت الغرفة كبرية جدا وواسعة جدا..
لون  يوجد  ال  متاما  املستشفيات  يف  العمليات  كغرفة  الغرفة  كانت 

ينافس اللون األبيض يف الدهان ولون األرضية!
ال يوجد هبا يشء سو اجلهاز الذي كان غريب الشكل بحق!

األسالك  من  الكثري  هبام  عمالقني  رسيرين  عن  عبارة  اجلهاز 
والوصالت التي من املفرتض أن تتصل بمن سريقد عليهام ومتصلني 
عن طريق الكثري من األسالك إىل أربع شاشات كل شاشاة منقسمة 
إىل جزأين جزء للكائن الذي سينام عىل الرسير األول وجزء للكائن 
الذي سينام عىل الرسير الثاين وجهاز لقياس دقات القلب وكل هذا 
خاصة  تقنيات  وبه  حديث  كمبيوتر  به  باملنصة  أشبه  بجهاز  موصل 
بمجرد أن يتم توصيل اجلهاز بالكائنات حمل التجربة تظهر لك كل 
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اجلينات التي تريد أن تتبادهلا فتتبادل جينات الكائنني!
األول  الرسير  عىل  قط  وضع  تم  األوىل..  التجربة  قامت  وبالفعل 

وكلب عىل الرسير الثاين..
الكمبيوتر  جهاز  أهنا  املفرتض  املنصة  تلك  عىل  مراد  دكتور  وقف 
املتحكم يف هذا اجلهاز املعقد وبمجر أن وقف عليه وضغط عىل زر 
التشغيل وتم توصيل األسالك بالقط والكلب إذا بتلك املنصة ترتفع 

بدكتور مراد حتى تتيح له مشاهدة ما حيدث من مشهد رأيس..
يف  الكائنني  كال  وأن  تم  قد  الكيل  التخدير  أن  األول  اجلهاز  أشار 

سبات اآلن..
أشار اجلهاز الثاين عىل سالمة مجيع األجهزة احليوية لكال الكائنني..

وجهاز دقات القلب عىل خري ما يرام..
وأشار اجلهاز الثالث إىل نسبة نجاح عملية التبادل وكانت ٨٧%

ا  واجلهاز الرابع يشري إىل نسبة إمتام األمر املطلوب وكان صفر% نظرً
ألن اجلهاز مل يأخذ أوامر بعد!

زر  عىل  وضغط  الشكل  جينات  بنقل  األوامر  مراد  دكتور  وأعطى 
”موافق“..

فإذا باجلهاز ينغلق فجأة عىل الرسيرين ويتحرك مؤرش شاشة اجلهاز 
الرابع حتى تصل إىل نسبة إمتام ١٠٠% ويضئ نور أخرض نسبة إىل 
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إمتام عملية التبادل دون حدوث أية مشاكل أو أعراض جانبية..
وظهرت يف الشاشة أمامه هل يريد عملية أخر فضغط عىل زر ”ال“

انفتح اجلهاز وكانت النتيجة مذهلة بحق..
كلب بحجم قطة ويصدر صوت القطط!

وقطة يف حجم الكلب وتصدر صوت الكالب!
وقف العلامء والذهول يمأل أعينهم..

لقد نجحنا!
لقد نجحت التجربة..

عمت الفرحة املكان واجلميع فرح بعد ضياع تعبه هباءً ولكن دكتور 
مراد كان يفكر يف أمر آخر..

من سيقبل التحول والذهاب للثغرة!
من سيقوم هبذه املغامرة!

من سيضحي!
والتواصل  اجلهاز  وتشغيل  املكان  هذا  إدارة  يمكنه  من  هناك  أن  لو 

معي ملا ترددت حلظة يف الذهاب بشخيص..
ولكن ال يوجد!

حقا ال يوجد!
ولكن قبل أي يشء جيب أن يعرف احتامالت املخاطرة، فقرر جتربة 
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يشء آخر باجلهاز وهو هل يمكنه إعادة كل يشء إىل أصله..
وقام بإعادة التجربة..

ونجحت اإلعادة وعادت القطة كام نعرفها والكلب كام عهدناه..
هنا اطمأن قلبه وقام بعمل االجتامع..

جلس عىل الكريس وقد التف حوله اجلميع وبدأ يعرض عىل شاشة 
عرض كبرية صور الضحايا والقتىل من قرية املضاربة وبعد أن انتهى 
عرض الصور طلب منهم الوقوف دقيقة حداد عىل كل روح اٌزهقت 
دون ذنب وقراءة الفاحتة عىل أرواح املوتى أمجعني وبدأ رسد خطته 

عىل الطاقم:
-“سيتم حتويل الشخص الذي سريشح نفسه إىل أحد تلك الوحوش 
إليه  سننقله  الذي  اإلرسال  جهاز  عمل  سنحول  وبعدها  لدينا  التي 
منا فقط ونرسل هذا الشخص  الوحوش لريسل ويستقبل  من أحد 
للثغرة ليكتشف ما هناك وخيربنا ما حيدث ووقتها سنعرف ما يريدون 
أبدا  الثغرة  إغالق  طريقة  نعرف  وربام  احلقيقية  وقوهتم  وحجمهم 

وهنائيا!
ضح من أجل تراب هذا البلد وأرواح سكان هذه القرية؟! هل من مُ

من  سؤال  الصمت  كرس  حتى  الوجوه  عىل  والوجوم  الصمت  ساد 
أحد الطاقم يقول:
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-“حسنا الشكل وما خالف ذلك من جينات سيتم تبادهلم.. ماذا عن 
الصفات املكتسبة كالكالم واللغة وطريقة السري واحلركات؟!“

ابتسم دكتور مراد نظرا لذكاء السائل الواضح عىل سؤاله فقال له:
-“املخ مقسم إيل ٣ أجزاء 

cerebral cortex

 cerebellum

 brain stem

أول جزء بريجع يتقسم إيل أربعة أجزاء 
frontal lobe واحد مسئول عن التفكري والترصفات والكالم

 temporal lobe واحد مسئول عن السمع
parietal lobe واحد مسئول عن احلركه

 Occipital lobe و اخريا واحد مسئول عن الرؤيه

و هذا ال يعني انفصال كل جزء واستقالله بذاته وإنام يف اندامج بني 
اجلزء  اجلزء  ومهام  وظائف  نقل  سأحاول  لذلك  كلها  املخ  أجزاء 
األول من مخ الوحش وإضافته إىل مهام هذا اجلزء يف مخ رجلنا.. 
وهذا سيسبب خطر بنسبة ٩٠ % عىل الكائن املنقول منه و٣٠% عىل 

الكائن املنقول إليه..“
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ساد الصمت مرة أخر مع تبادل النظرات بني أعضاء الفريق اجلميع 
منتظر من سيضحي..

اجلميع يف انتظار هذا الذي ال خيشى نسبة اخلطر!
اجلميع يريد أن ير هذا الذي سيذهب بقدمه إىل أغوار اجلحيم..

تر من سيذهب بقدمه إىل ثغرة الشيطان؟!
وسط كل هذه األفكار كرس صوت أنثوي حاجز الصمت!

إهنا آخر شخص توقع دكتور مراد أن يضحي بنفسه..
إهنا دكتورة منى!

لثواين أصابت الدهشة دكتور مراد..
هلا  وصفق  دهشته  ثوب  من  خرج  قد  كان  ثوان  غضون  ويف  ولكنه 
عىل شجاعته وتابعه التصفيق كل فريق العمل، ولكن اجلميع يف نفسه 
الفريق عن  فتاة هذه املهمة وجبن كل رجال  يشء من اخلجل لتويل 

توليها..
* * * *
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دكتور مراد ينظر هلا يف فخر وقال هلا:
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-“هل أنت متأكدة من قرارك.. ستذهبني إىل طبقة أخر من األرض 

مليئة بالوحوش وال نعرف شئا عن تعامالهتم!

فابتسمت دكتورة منى وقالت له:

-“نعم.. سيكون األمر ممتعا.. سيكون شيئا كرواية ”رحلة إىل مركز 

األرض ” جلول فرين“..“

تعجب دكتور مراد من الشجاعة واجلرأة التي حلت عليها فجأة فقال 

هلا متعجبا:

-“سيكون األمر خطريا وليس ممتعا.. رحلة إىل مركز األرض خيال 

أما نحن يف عامل الواقع.. أتساءل من أين لك بكل هذه اجلرأة.. إهنا 

ليشء جديد عىل طباعك؟!

فصمتت دكتورة منى برهة وحتدثت وهي متنع دموعها من النزول:

-“إن ما رأيناه يف القرية وحديث أهل البلدة جعلني أوهب روحي 

يذهب  أن  القرية وما كنت ألقبل  الباقية من سكان هذه  للقلة  فداءً 

هناك أحد من طاقم العمل سواي..“

العمل  املمتازة واجتمع كل طاقم  حياها دكتور مراد عىل شجاعتها 

يتمم عملية التحويل..

اجلميع يشعر باخلوف..
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اجلميع هياب املوقف..

اجلميع يستشعر احلرج..

واجلميع يقتله القلق..

إال دكتورة منى تسري يف خطى ثابتة إىل اجلهاز وترقد عىل الرسير وتأيت 

رافعة وتضع بجانبها السلعوة..

ولكن تشري الشاشة إىل أن نسبة نجاح عملية التبادل ١٦%..

تعجب اجلميع من هذا وقرروا تغري الوحش عسى أن يكون السبب 

منه..

وبالطبع غريوا الوحش ووضعوا جثة النداهة فازدات نسبة النجاح 

إىل ٢٥% ولكنها أيضا نسبة غري مناسبة للمجازفة..

قرر دكتور مراد تغيري دكتورة منى بأي شخص آخر فقط للتجربة فلم 

تتغري النسبة..

عرف حينها أن السبب ليس من الشخص ولكن من الكائن..

قرر أن جيرب مرة ثالثة وهو يدعو يف رسه آالف الدعوات أن يستجيب 

له القدر وتزيد النسبة فوضعوا املذؤوب..

هنا تغريت النسبة متاما إىل ٨٢%!

كانت النسبة مناسبة متاما ولكن طمع دكتور مراد فيام هو أكثر فأمر 
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بوضع املينتور لتقل النسبة مرة أخر إىل ١٤%..

دكتورة  مع  جيناته  ستتبادل  الذي  الكائن  هو  املذؤوب  كان  وهكذا 

منى!

وبدأت العملية وسط نظرات اجلميع اخلائفة..

يف  شجرة  عىل  الريح  مهب  يف  ورقة  كآخر  خوفا  يرتعد  واجلميع 

اخلريف!

ومتت عملية التبادل..

..والضوء األخرض جعل اجلميع يشعر باالطمئنان مرة أخر

يستطيعوا  حتى  تستيقظ  حتى  وانتظروا  بنجاح  العملية  متت  وهكذا 

بأفكارها  فيه  ستتحكم  الذي  واالستقبال  اإلرسال  جهاز  جتربة 

واختبار هل ستتوافق لغتها مع لغته وحركاته أم ال!

وبالفعل أفاقت دكتورة منى، ولكن حدث ما مل يتوقعوه لقد تم تبادل 

جزء ال cerebral cortex من خمها وليس نقلها..

ولكنه تغاىض عن هذا الفشل ألنه كان متوقعا شيئا كهذا لذلك وضع 

اإلرسال  العربية وجعل جهاز  إىل  الكائنات  لغة هذه  برناجما يرتجم 

حيول أفكارها إىل اللغة العربية تلقائيا!

ووضعوها يف طائرة خاصة حتى ال يثريوا بلبلة يف الشارع املرصي أو 
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ضجة، وحتى ال يلفتوا انتباه وسائل اإلعالم هلم إن نقلوها يف سيارة 

نقل كبرية..

ليضيعوه  لدهيم  وقت  فال  رسيعا  عملهم  ليبدءوا  حتركوا  وبالفعل 

فالدقيقة التي تذهب تذهق أمامها روح شخص برئ ال ذنب له وال 

وزر عليه!

وهذا بالضبط ما كان حيدث يف األيام السابقة يف القرية عىل يد الفامبري 

ومجاعة الزومبي!
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(٢٦)

الجاثوم والثاقوبة وليليث

يف هذه الليلة كان لوسيفر قد أعد عدته، واستعد خلروج آخر وحوشه 

بمرور  ستسمح  اآلن  الثغرة  إن  حيث  خاطئة  حساباته  كانت  فقد 

الثالثة وحوش حتى يقضوا عىل البلدة متاما،ولن يضطر إىل االنتظار 

النتهاء االثنى عرش أسبوعا فبمجرد أن يتم الثالثي مهمتهم سريسل 

ابراكسس يمهد له الطريق، وخيرج بعدها ليفتح الثغرة ويصنع قاعدة 

له عىل األرض!

وبالفعل جهز لوسيفر اجلاثوم والثاقوبة وليليث..

كانت مهمتهم أسهل ما يكون فقط جيثم اجلاثوم فوق النساء ليال حتى 

األطفال،  ختنق  وليليث  الرجال  فوق  الثاقوبة  وجتثم  أرواحهم  تزهق 

البرش وبعدها  بأكملها خالية من  البلدة  ليلة واحدة تصبح  وهكذا ويف 

خيرج ابراكسس لتمهيد الطريق ومجع الوحوش لتوزيع املهام اجلديدة!

وبعد أن خرج اجلاثوم بطوله الفارع وهيئته املرعبة فهو يشبه املذؤوب 



ثغرة لوسيفر

239

ولكنه نحيف وفارع الطول وجد شيئا يطري فوقه وحني دقق النظر وجد 

أنه الفامبري ولكن بجناحات الرجل العث وقبل أن يستوعب اجلاثوم 

ما حيدث كان الفامبري قد نشب أسنانه يف عنقه وسحب قواه ويف هذا 

الوقت حني فرغ منه كانت الثاقوبة جتري نحوه ليرضهبا بقبضته فتبعد 

عنه مرتا أو مرتين، ثم يقرر أن يستخدم معها نفس أسلوهبا وهو أن جيثم 

فوقها باستخدام قوة اجلاثوم التي أخذها منه لتوه..

وبالفعل بدأت ختتنق وشعرت بام يشعر به ضحاياها وقبل أن تفارق 

روحها جسدها نشب الفامبري أنيابه يف عنقها وأمتص دماءها بكل ما 

أويت من قوة!

مل تتبق أمامه سو ليليث، وكانت أسهل ضحاياه فأقىص قدراهتا أن 

ختنق طفال ال أكثر فامذا ستفعل إذا صارعت وحشا مثله!!

مل يكن الرصاع بالعنف املتوقع فبمجرد أن أنقض عليها الفامبري ونشب 

أسنانه يف عنقها مل تقاومه واستسلمت بشكل تفاجأ له الفامبري، فلم 

يكن يتوقع كل هذه السهولة وهذا االستسالم من وحش مل يستطع 

اخلروج يف األسابيع األوىل من الثغرة!

ولكن ما ال يعرفه أن قوته أصبح ال مثيل هلا بسبب القو التي سحبها 

طوال األسابيع السابقة!
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الذي  ابراكسس  األخري وهو  الوحش   أمامه سو يصبح  مل  وهكذا 

ينتظر خروجه عىل أحر من مجر، فإذا أخذ قواه سيصبح قاب قوسني 

أو أدنى من حكم الثغرة!

وقرر أن يعرف مجيع مداخل وخمارج البلدة وفكر يف إعداد الفخاخ، 

بكل  هبا  يشعر  التي  استشعارابراكسس  قرون  من  خيش  ولكنه 

يشءمريب!

فقرر أن يكتفي فقط بمعرفة كل مداخل وخمارج وخمابئ القرية حتى 

ا.. تكون له قوة معرفة املكان أيضً

يف هذا الوقت كان قد وصل فريق البحث العلمي بقيادة دكتور مراد 

ومعه املذؤوب املزعوم ربطوا القفص بحبل قوي لينزلوا املذؤوب، 

ثم هبطوا مجيعا بسلم من الطائرة نظرا لعدم قدرة الطائرة عىل اهلبوط 

يف هذه القرية!

وبالفعل هبط اجلميع..

حتى  الدماء  وسفك  القتل  ترك  الذي  الفامبري  وجودهم  يلحظ  مل 

سيشعر  برشي  آخر  وفاة  فمع  القرية  ومداخل  خمارج  كل  يكتشف 

ابراكسس وخيرج وبعدها خيرج لوسيفر وهو ال يريد هذا اآلن..

تسمع  أن  وقبل  القبو  إىل  هبطوا  أن  وبمجرد  الطاحونة  إىل  ذهبوا 
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التعليامت قفزت دكتورة منى إىل بئر الثغرة!

* * * *

الثغرة  يف  نفسها  وجدت  ففجأة  حيدث  مل  ولكنه  مروع  سقوط  توقعت 

عند مكان عرفت فيام بعد أنه مقر احلكم ويدعى اجلحيل ويوجد كائنان 

ويدعى  القائد،  أحدهم  أن  عرفت  أقرب  البرش  إىل  املشهد  يشاهدان 

لوسيفر وهذه الثغرة مسامة باسمه والثاين هو املساعد.. الوزير بمسامنا 

األريض واملرصي وهذا العامل غريب بحق أنه أزرق زرقة غريبة..

كانت تفكر يف كل هذا حتى تصل كل تلك املعلومات إىل دكتور مراد 

ولكنها مل تتوقع أن تقابل الرئيس ومساعده يف أول مرة تدخل فيها 

فيها  أحد  يقرأ  لن  أنه  خاصة  بذكاء  تلعب  أن  قررت  ولكنها  الثغرة 

أفكارها أو يتواصل معها!

قال له لوسيفر:

-«من أعطاك احلق يف أن تظل يف اخلارج كل هذه الفرتة؟!

فقالت له حتى متنعه من التفكري يف أي يشء:

-«مل يكن األمر بيدي يا إهلي املبجل لوسيفر.. لقد كان الرصاع يف اخلارج 

هتامجني  وظلت  األوىل،  ليلتي  يف  النداهة  هامجتني  لقد  بحق..  مربحا 

الدماء، وقىض متاما عليها، ومل  يوميا دون سبب حتى تدخل مصاص 
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 عمله يف اخلارج سواي فالزومبي ما عليهم سو يكن هناك من ير

اهلجوم عىل الوحوش اخلارجة والقضاء عليها والتهامها!»

اشتعل لوسيفر غضبا باملعنى احلريف للكلمة وأمر ابراكسس باستدعاء 

مجاعة الزومبي فورا

ويف تلك الفرتة أثناء انتظار قدومهم حكت له دكتورة منى كل يشء 

عام حيدث يف اخلارج من خياهلا ونظرا لعلمها بأن الباقني يف اخلارج 

هم مصاص الدماء والزومبي كانت كل قصصها عليهم..

وحني سأهلا عن اجلاثوم والثاقوبة وليلث أخربته بان مصاص الدماء 

قىض عليهم دون أن تعلم ذلك، ولكنها ودت أن تقوم بالوقيعة بني 

أبناء تلك الثغرة وبالفعل نجحت..

كان قد بلغ الغضب مبلغه من لوسيفر وقبل أن يطلب من ابراكسس 

عليهم  ليخرج  الزومبي  مجاعة  وصل  قد  كان  دراكوال  يستدعي  أن 

لوسيفر جم غضبه دون أن يستمع إليهم..

وألول مرة يقيض لوسيفر عىل أحد سكان القرية..

بعد هذا طلب من ابراكسس استدعاء دراكوال فورا..

هنا عرفت دكتورة منى أن مصاص الدماء اسمه دراكوال..

اسم معرب!
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ولكن ابراكسس فشل يف التواصل معه فخشى أن خيرب لوسيفر هبذا 

فأخربه أن دراكوال رفض تلبية النداء..

هنا جن جنون لوسيفر وأمر ابراكسس أن خيرج ليأيت به حيا أو ميتًا..

أطاع ابراكسس األوامر وطلب من لوسيفر أن يرسل معه املذؤوب 

كحامية له فمن يعرف فيام خطط دراكوال..

مل يلحظ لوسيفر أن ابراكسس قد أخطأ يف حديثه فمن املفرتض أن 

يعرف ابراكسس فيام يفكر كل شخص يف الثغرة!

.. فقال له حسنا اذهب مع املذؤوب وأيت يل بدراكوال حاالً

هبا  يأيت  التي  املناسبة  اخلطة  يضع  حتى  مهلة  ابراكسس  منه  طلب 

دراكوال حي ليصب عليه لوسيفر جم غضبه..

ووافق لوسيفر لثقته العمياء يف ابراكسس..

ذهب ابراكسس واقرتب أكثر من دكتورة منى وأخربها أنه يعرف أهنا 

ليست املذؤوب الذي أرسلوه..

أن يستكمل حديثه كان قد اخرتق جهاز اإلرسال واالستقبال  قبل 

..فيها واستطاع أن يتحكم فيها مرة أخر

يلعب  أن  فقرر  أرسلتها  التي  عرف حينها سبب وجودها واجلهات 

لعبته بذكاء..
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سألته دكتورة منى وهي حتاول اصطناع الثقة عام يقول فقال هلا:

يا  أنثى  لنا  يعود  كيف  أخربتيني  هال  رجال..  كان  أرسلنا  -«الذي 

فتايت؟!» ووضع يده أسفل ذقنها.. واستطرد حديثه قائال:

التواصل  تستطيعي  ولن  يريد  وماذا  أرسلك،  من  عرفت  -«واآلن 

معه اآلن.. ولكن ال تقلقي وسأساعده ولكن برشط.. «

ابتلعت لعاهبا وقالت له:

-«ماهو رشطك؟!»

قال هلا:

الثغرة  وسأغلق  ودراكوال  لوسيفر  عىل  القضاء  هو  رشطي  -«سيكون 

متاما وأكون أنا ملكها اجلديد.. ولكنك ستكونني معي هنا..وإال لن تغلق 

ا!» الثغرة وسننترص حتام يف املعركة وستصري األرض لنا وأنت أيضً

أجل  من  بنفسها  تضحي  أن  وقررت  بكالمه  اقتنعت  هل  تدري  ال 

يف  وافقت  ولكنها  اخلاصة،  بقدراته  ذلك  عىل  أجربها  هو  أم  بلدهتا 

النهاية!

أرسلها ابراكسس إىل مكان آمن يف الثغرة وأخذ أحد املذؤوبني اآلخرين 

بعد أن سيطر عىل كل تفكريه وأصبح هو املتحكم الوحيد فيه عن حتركاته 

وحديثه وكل يشء فأصبح كدمية ماريونيت يف يد ابراكسس..
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منها  ويستقبل  يرسل  كان  الذي  الشخص  إقامة  مكان  عن  وسأهلا 

ينتظرون  القرية  من  قريب  مكان  أنه  فأخربته  وأجهزته  املعلومات 

خروجها هناك..

والتوصل  معهم  التواصل  ليستطيع  آخر  سريسل  أنه  هلا  قال  بعدها 

التفاق..

وهنا اكتملت اخلطة يف رأسه..

أخذ ابراكسس املذؤوب إياه وخرج من الثغرة!
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(٢٧)

ابراكسس

أرسل ابراكسس املذؤوب إىل املكان الذي أخربته به دكتورة منى..
ثم بدأ البحث عن دراكوال..

وحني وجده أخربه أنه يعرف كل ما حدث، وكان بإمكانه أن يقول ما 
يف نواياه للوسيفر، ولكنه فضل أن يصل معه التفاق، وكان االتفاق 
ويمكنه  سويا  األرض  وحيكام  خروجه،  فور  لوسيفر  عىل  يقضيا  أن 
الثغرة  حكم  دراكوال  له  يرتك  أن  برشط  األرض  حكم  له  يرتك  أن 
وقد وافق دراكوال ففرصة أن يفوز وهو متحالف مع ابراكسس عىل 

لوسيفر ضعف فرصته وحده يف الفوز..
ويف هذا الوقت كان املذؤوب قد وصل إىل املقر الذي بجانب القرية 

واحتفلوا به احتفاال كبريا..
وعادوا هبا للمعمل..

بإعادة  بعد هذا  التبادل مرة أخر لتخربهم  أعادوا عملية  وبالفعل 
مع  خالله  من  وتستقبل  سرتسل  الذي  االستقبال  جهاز  وضع 
ابراكسس الوزير هناك يف الثغرة وكان هذا كله عىل لسان ابراكسس 
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املتحكم يف هذا الدخيل!
وبالطبع وضع دكتور مراد اجلهاز وأرسل البراكسس واستقبل منه 
الرد عن سبب ما حيدث وعرف طموح لوسيفر االستعامرية ويف هناية 
التواصل وعده ابراكسس أنه سيغلق الثغرة متاما برشط أن يساعدوه 
يف القضاء عىل لوسيفر قائد الثغرة وهو سيخرج غدا فيجب عليكم 

إخالء القرية اليوم واالستعداد خلروجه غدا..
وبني  بينه  قوية  معركة  هناك  ستكون  خروجه  بمجرد  أنه  وأخربهم 
إغالق  مقابل  طلبي  أحدمها  انترص  فاذا  الدماء،  مصاص  دراكوال 

الثغرة القضاء عىل اآلخر!
ووافق دكتور مراد عىل هذا وبالفعل أعد عدته وأخىل القرية متاما من 

سكاهنا القالئل الباقني..
بجانب  يظل  أن  دراكوال  مع  يتفق  ابراكسس  كان  األوقات  هذه  يف 
سويا  هنجم  ووقتها  باخلروج  لوسيفر  ليقنع  يعود  حتى  الثغرة  فتحة 
عليه ويل حكم الثغرة ولك حكم األرض، وكان دراكوال راضيا جدا 

هبذا االتفاق.
وهكذا شعر ابراكسس ببوادر االنتصار بعد حتالفه مع اجلميع واآلن 

هو أقرب إىل عرش الثغرة من حبل الوريد..
متاما  القرية  سكان  عىل  وقيض  دراكوال  قتل  أنه  ليخربه  لوسيفر  إىل  فعاد 

واآلن عىل لوسيفر أن خيرج ليفتح الثغرة متاما وخيرج باقي الوحوش..
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سيجهز  أنه  ابراكسس  له  قال  معه  املجئ  منه  لوسيفر  طلب  وحني 
اجليوش للخروج حتى ال نضيع الوقت..

وذهب ليطمئن عىل دكتورة منى!
و جاء اليوم املوعود..

يوم خروج لوسيفر من الثغرة..
وبمجرد خروجه من الثغرة وجد دراكوال هيجم عليه ويصفعه بكل 
ثم  األرض  عىل  ويسقط  بالطاحونة  يرتطم  به  فإذا  قوة  من  أوتى  ما 
ا من هول املفاجأة وبدأت  يستجمع شتات تفكريه الذي تشتت فرقً
املعركة دامية يف الطاحونة ويشاهد الرصاع من قبو الثغرة إنسان آيل 
وضعه دكتور مراد ليصور ما سيحدث وينقله هلم وليقيض عىل الفائز 

يف الوقت املناسب..
منتظرين  املعركة  يشاهدون  اجليش  قوات  ومعه  مراد  دكتور  وكان 
اللحظة التي يتعني عليهام التدخل فيها والقضاء عىل الوحش املنترص 
به  سيفعله  مما  أكثر  ومنهكا  املعركة  من  منهكا  يكون  بالطبع  الذي 

اإلنسان اآليل املقاتل..
وابراكسس يف الثغرة ينتظر تلك اللحظة التي سيعني نفسه فيها حاكامً 
عىل كل الثغرة بعد أن يقيض لوسيفر أو دراكوال أحدهم عىل اآلخر، 

وبعدها يقيض دكتور مراد عىل املنترص!
وبالفعل احتدم الرصاع بينهام حتى وصل إىل أشده..
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كان لوسيفر مسيطرا عىل زمام األمور حتى حتول دراكوال..
رضبة  بقدمه  لوسيفر  ليرضب  اهلواء  يف  وطار  جناحات  له  خرجت 

ًاطاحت به بضعة أمتار للخلف لريتطم بحائط القبو..
هو  ليتحول  جسده  النريان  وتأكل  غضبا  اشتعل  وقد  لوسيفر  قام 
اآلخر لوحش عمالق مرعب له جناحان وفم كفم الذئب به أنياب 
د من أنياب دراكوال وجسد عمالق يميل إىل احلمرة أو إىل لون  أحْ
الشمس أقرب وعيون متاما كلون النريان فيمسك دراكوال من عنقه 
املينتور  كحوافر  حلوافر  الوقت  هذا  يف  دراكوال  قدم  لتتحول  بقوة 

ويركله يف بطنه..
فيمسك   أخر مرة  األمور  زمام  استعادة  حياول  ثم  لوسيفر  يئنّ 
هذا  يف  حتول  الذي  دراكوال  عىل  هبا   ليهو اهلواء  يف  ويطري  بعصاه 
الوقت إىل طفل صغري ليمر من أسفل لوسيفر بمنتهى السالسة ثم 
يتحول إىل وحش غريب هو مزيج من اجلاثوم والثاقوبة وليليث معا، 
وجيثم فوق لوسيفر حماوالً خنقه وحني شعر بالفشل يف ذلك اقرتب 

من عنقه المتصاص دماءه املقدسة..
ويف تلك اللحظة اصطنع لوسيفر الوهن ولكنه كان حيرك العصا عن 
بعد لتقرتب، وبمجرد أن أمسكها فإذا هبا تتحول إىل سيف عمالق 
أزرق اللون ونغز هبا دراكوال يف بطنه حتى يبتعد عنه ويعطيه حرية 
هذا  ملس  أن  بمجرد  كامللسوع  دراكوال  عنه  ابتعد  وبالفعل  احلركة 
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حول  الدم  ليتناثر  رأسه  وقطع  لوسيفر،  عليه  فهجم  جسده  السيف 
الثغرة وقبل أن يأخذ أنفاسه كان هذا اآليل املختبئ يف قبو الطاحونة 
ينقل املعركة من بدايتها لدكتور مراد ومن معه وحني رأ دكتور مراد 
هذا املشهد قرر أال يرسل اجليش وأن يقيض هو عىل لوسيفر بنفسه 
عن طريق هذا اآليل ويف رأسه يفكر أن لوسيفر أقرب إىل البرش ويتأمل 

مثلهم وبالتأكيد ستؤثر فيه طلقات هذا اآليل..
فوق  اآلشعة  مدفع  من  طلقات  عليه  بإطالق  اآليل  هذا  فأمر 

البنفسجية..
وبالفعل أطلق عليه هذا اآليل تلك الطلقات التي جعلته يفقد توازنه..

بالطبع مل تؤثر فيه ولكنها أفقدته توازنه فوقع يف الثغرة يف اللحظة التي 
كانت ستغلق فيها لتنغلق عليه وتقسمه إىل نصفني!

نصف يف قبو الطاحونة ووقع النصف اآلخر يف الثغرة و..
تلك  من  القادمة  الوحوش  عكس  عىل  لوسيفر  جثة  حتللت  وفجأة 

الثغرة التي ال تتحلل أبدا عىل األرض!
وانغلقت الثغرة ليعرف ابراكسس أهنا هناية االثنني..

لوسيفر ودراكوال!
بعدها أعلن ابراكسس انه رئيسا عىل الثغرة ويغري أسم الثغرة إىل اسم 

”ثغره ابراكسس“ ثم يلقي بخطابه األول عىل وحوش الثغرة:
قبل أن يقتل رئيسنا.. وهبذه  أحالمنا  مجيع  دراكوال  غدر  طعن  ”لقد 
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الطعنة ترك لنا ندبة لن متحوها األيام وال السنون إال بعد ٧٥ سنه حتى 
يمر املذنب مرة أخر نكون حينها قد جهزنا أنفسنا، وأعددنا عدتنا 
لوسيفر  مات  وإذا  فشل..  وبال  خونة  بال  املرة  هذه  األرض  لنحتل 
حلمه  حتقيق  يف  لوسيفر  فشل  وإذا  لوسيفر..  من  بألف  فابراكسس 

ا.. وحلم سكان الثغرة.. فابراكسس ال يعرف للفشل مذاقً
يب وبكم ستكون األرض لكم!!“

بأنه  صفق اجلميع تصفيقا حارا خلطاب ابراكسس الذي نعت نفسه 
”االبن املفضل للشيطان“..

ا ملرور مذنب هاليل  ومن العام األول بدأ يف جتهيز اجليوش استعدادً
مرة أخر بعد ٧٥ عام!

وكانت تشاهد كل هذا دكتورة منى فبعد أن أهنى ابراكسس خطابه 
ذهب إليها وسأهلا سؤاالً مل تكن تتوقعه أبدا..

قال هلا:
-“هل تقبلني الزواج مني؟!“

-تمت-

ترقبوا ابراكسس،،
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